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السيطرة على أحد مواقع 
العدّو يف »مجازة« عسري 

وقنص 24 مرتزقًا

إطالق 4 صواريخ »زلزال1« 
على تجمعات مرتزقة 

الجيش السعودي بنجران

 : عسير 
 حّقــقت قونُت ن ذيش ون لذان ن شـعبيّ  تقدماً ميدننياً جديدنً 
يف جبهات ما ورنء ن يدود، طم  نألحد، حيث تمّكلت من ن غـيأرة 
عـى طحـد مونقع ن عـدّو، ضمـن عمليـات متلوع  سـقط خال ها 

ن عرشنت من مرتزقته ن ذيش ن غعودح قتى وجرحى. 
وطفـاد مصـدر عغـكرح  صييف  نملغـرة بأن قـونت ن ذيش 
ون لذان سـيأرت عى طحد نملونقع ن تـي كان يتمركز فيها مرتزق  
ن ذيش ن غعودح يف مذازة ن رشقي  بذبه  عغر، وج ك إار عملي  

 ذومي  نوعي  تم خال ها نقتيا5 نملوقع ون تلكيل بمن فيه. 
وطّكـــد نملصدر طن َعـــَددنً من نملرتزق  سـقأون قتى وجرحى 

بلرنن ن قونت نملهاجم  خالل ن عملي . 
وكان نإلعـال5 ن يربـي قـد طعلن، طمـ  نألول عن تأمـا كاف  
نمللاطق ن يدودي  سرب قأاع ن دنئر يف عغـر خالل عمليات نوعي  

 لذيش ون لذان ن شعبيّ . 
با تونزح مع ج ك، نّفــذت وحـدنٌت من ن ذيش ون لذان عملي  
إسارة عى عدة مونقَع ملرتزق  ن ذيش ن غـعودح يف مذازة ن غربي ، 
وطوضـح مصدر عغـكرح  لصييفـ  طن نملرتزق  تعرضـون  لرنن 
مكثّــف  ومغـّددة خالل ن عملي ، ما طسـفر عـن مرصع وإصاب  

عدد ملهم. 
من جانٍب آخر، طفاد  لصييف  مصدر يف وحدة ن قلاص  ن تابع  
 لذيش ون لذان ن شـعبيّ ، بـأن طَْكثَــر من  5 علرصنً من علارص 
ن عدّو سقأون با قتيل وجريح خالل ساعات يو5، طم ، بعمليات 

قلص نستهدفتهم يف ملاطق متفرق  من ميور عغر. 

 : نجران 
تمّكـن مذا ـدو ن ذيـش ون لذان ن شـعبيّ ، طمـ  نألحد، من 
نسـتهدنف تذمعاٍت كبرٍة ملرتزق  ن ذيش ن غعودح يف نذرنن بـ   

صونريخ نوع »ز زنل 1«
وطوضـح مصـدر عغـكرح طن ن صونريـخ نألربعـ  نسـتهدفت 

تذمعاِت نملرتزق  قبا   ن غدي  ون صوح. 
وطّكـــد طن ن صونريـخ حّقــقـت إصابات دقيق  طسـفرت عن 

مرصع وإصاب  ن عرشنت من نملرتزق . 

إسقاط »تجّسسية« للعدّو يف جيزان وقنص جندي سعودي 
ومصرع عدد من املرتزقة

إحصائية: محور )حرض - ميدي( يفتك بـ319 مرتزقاً 
و28 آلية للعدّو خالل يوليو املنصرم

 : جيزان
ن شـعبيّ   ون لذـان  ن ذيـش  قـونُت  نّفـــذت 
عـدَة عمليات عغـكري  متلوعـ  يف جبه  جيزنن، 
ملذ مغـاء، طمـ  نألول، تضّملت إسـقاط طائرة 
تذّغـ   لعـدّو وكـر مياو   زحـف  لمرتزق  

وقلص عدد ملهم. 
وطفـاد مصدر عغـكرح  صييف  نملغـرة بأن 
قـونت ن ذيـش ون لذان ن شـعبيّ  تمّكلت مغـاَء 
طمـ  نألول مـن إسـقاط طائـرة تذّغـ  تابع  
 لعـدّو ن غـعودح رشق جبـل جيفـان، حيث تم 
رصد ن أائرة طالاء تيليقها يف سـماء نمللأق  وتم 
نستهدنفها بغالح ملاسب طسقأها عى ن فور. 

مـن جهـ  طُْخــَرى، حصـدت وحـدة ن قلاص  
ن تابعـ   لذيش ون لذان، طم ، رؤوس سـت  من 
علارص ن عدّو بعمليات قلـص متفرق ، حيث طفاد 
 لصييفـ  مصدر عغـكرح بأنه تـم قلص جلدح 
سـعودح يف موقـع نملعريض ، ونالا مـن نملرتزق  
رشق جبـل جيفـان، واالا  آخريـن، قبا   ن ذبل 

نفغه. 
جـاء ج ك فيمـا تمّكلت قونت ن ذيـش ون لذان 
من كـر مياو   زحف ونسـع  ملرتزقـ  ن ذيش 

ن غـعودح رشق جبـل ن دود، حيـث طوضح مصدر 

عغكرح  لصييف  بان نملرتزق  تعرضون  رضبات 

مغـّددة طوقعـت ن عديـد مـن ن قتـى ون ذرحى يف 

صفوفهـم، وكبّــدتهـم خغـائَر ماديـ  متلوع ، 

وننتهت نملياو   با فشـل بعد غ ساعات وبدون طن 

ييّقــقون فيها طح تقد5. 

وبا تزنمن، دّمــرت قونُت ن ذيش ون لذان آ ي  

عغـكري  ملرتزقـ  ن ذيـش ن غـعودح قبا   جبل 

قي  بونسـأ  صـاروخ موّجه، وطوضـح مصدٌر 

ميدننـيُّ  لصييف  بـأن نآل يَ  كانـت تيِمُل معدالً 

رّشاشاً من عيار 53 تم تدمره، فيما سقط جميع 

من كانون عى متن نآل ي  رصعى جرنء ن رضب . 

 : خاص
حصلـت صييفـُ  نملغـرة عـى إحصائيٍ  
 خغـائر ن عـدونن يف جبهتَـي ميـدح وحرض 
بميافظـ  حذ  خالل شـهر يو يـو نمللرص5، 
وطظهرت نإلحصائي  طن طَْكثَــَر من غ31 علرصنً 
من جلود ن عدّو ن غـعودح ومرتزقته سـقأون 
قتى وجرحـى، فيما تم تدمـر طَْكثَــر من 58 

آ ي  وإسقاط طائرتَي نستأالع. 

وطوضيـت نإلحصائيـ  طن وحـدَة ن ِقلَاص  
ن تابعـ   لذيش ون لذـان فتكـت بأَْكثَــَر من 
157 علـرصنً من علـارص ن عـدّو بيلهم جلود 
سعوديون ومرتزق  سـودننيون، خالل ن شهر 
نمللـرص5، فيما ُقتـل وطصيب طَْكثَـــر من 5غ1 
آخريـن »كيصيلـ  تقريبيـ « خـالل عمليات 
طُْخـــَرى.  وطفـادت نإلحصائيـُ  بـأن وحـدنِت 
ن ذيش ون لذان ن شـعبيّ  دّمــرت طَْكثَــَر من 
58 آ يـ   لعـدّو، بيلهـا دباب ، خـالل عمليات 

متلوع  شهدتها ن ذبهتان، يف ن شهر ن فائت. 
إسـقاط  طَيْــضـاً  نإلحصائيـ   وتضّملـت 
طائرتي تذّغـ   لعدّو، كمـا تضملت إطالق 
15 صاروخـاً من نوع »ز ـزنل1« عى تذمعات 
ن عدونن، وتلفيـذ 5 عمليات  ذومي  وكر 6 

مياوالت زحف  لعدّو. 
وطوضيـت نإلحصائيـ  طن طـرنن ن عدونن 
شن غ5 سارة عى جبهتي حرض وميدح خالل 

ن شهر نمللرص5. 

قتلى وجرحى بإغارة على 
مواقعهم يف »املصلوب«

 : الجوف
نّفــذ مذا دو ن ذيش ون لذان ن شـعبيّ ، طم  نألحد، عملي  
إسارة عى مونقع ملرتزق  ن عدونن ن غـعودح نألمريكي بميافظ  

ن ذوف. 
وطوضح مصدر عغكرح  لمغرة طن نملذا دين نّفــذون بعون 
ن له عملي  إسارة عى مونقع نملرتزق  يف ن غالن بمديري  نملصلوب، 

ما طسفر عن سقوط قتى وجرحى يف صفوف ن عدّو. 
ويشـار طن نملذا ديـن شـلون، طمـ  نألول، عمليـً   ذومي  
عـى مونقـَع  لمرتزق  يف جبهـ  ن ظهرة بمديري  خب ون شـعف 

با ذوف، ما طَدَّى إىل مرصع وجرح عدد من نملرتزق . 

 استشهاد مواطن وجرح آخر بقصف مدفعي سعودي على »آل ثابت« يف صعدة
 : صعدة

ونصـل جلـوُد ومرتزق  ن عدّو ن غـعودح، طم  نألحـد، ن قصَف باملدفعيـ  عى ملازل 
وممتلكات نملونطلا يف ن قرى ن يدودي  بميافظ  صعدة، ما تغـبب باستشهاد مونطن 

وإصاب  آخر، يف جريم  جديدة. 
وقال مصدر نملي بميافظ  صعدة  صييف  نملغـرة: إن مونطلاً نستشـهد، وطصيب 

آخر، إار قصف مدفعي سعودح عى ملأق  آل اابت بمديري  قأابر ن يدودي . 
وطضـاف نملصـدر، طن مدفعيَ  ن عدونن نسـتهدفت ملاطـَق آ لً  با غـكان يف ملأق  
ن ذمع  بمديري  حيدنن، ما تغـبََّب بأرضنٍر ونسع  يف ملازل وممتلكات نملونطلا، مبيلاً 
طن طرنن ن عدونن نألمريكي ن غعودح شن طربَع سارنت جوي  نستهدفت مديري  سيار. 
وتتعـرض نملديريـاُت ن يدودي  بصعدَة  قصـف صاروخي ومدفعي متونصل بشـكل 
يومـي من قبل ن عدّو ن غـعودح، نألمر ن ذح يتغـبب بغـقوط شـهدنء وجرحى ويخلف 

طرضنرنً يف ملازل وممتلكات نملونطلا. 

حجة: تدمري آليتني عسكريتني محملتني باملرتزقة يف حريان
 : حجة

تمّكن طبأاُل ن ذيش ون لذان ن شعبيّ  بفضل 
ن لـه، طم  نألحـد، من تدمر آ يتا عغـكريتا 
ميملتـا با خونـ  ونملرتزقـ  يف جبهـ  حرنن 

بميافظ  حذ . 
وطّكـــد مصدر عغـكرح طن وحدَة ن هلدسـ  
آ يتـا  دّمـــرت  ن شـعبيّ   ون لذـان   لذيـش 
عغـكريتا ميملتا باملرتزق  بعبونت ناسـف  
سـرب حـرنن، مـا طَدَّى إىل مـرصع وإصاب  من 

عليهما. 
وكانـت ن قوة ن صاروخي  قـد ططلقت، طم ، 
صليـً  مـن صونريخ ن كاتيوشـا عـى تذمعات 
 لمرتزق  سرب حرنن، ونتج عن ن قصف مرصُع 
وجـرح عدد مـن علارص ن عدّو، كمـا تم إعأاُب 

آ ي   هم رشق مثلث عا م يف جبه  حرنن. 
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 : خاص
يف  نألعـى  ن غـيايس  نملذلـُ   طقـر 
نجتماَعـه، طمـ  نألحـد، بكامـل نصابه، 
تمديَد فرتة رئاسـ  نملشـر مهدح نملّشاط 
 لمذلـ  ن غـيايس نألعى،  ثـالِث دورنت 
رئاسي ، حغب ن الئي  ن دنخلي   لمذل  

 غل  55016. 
كما طقر نملذلُ  ن غيايس نألعى طن تبدطَ 
فـرتة ن تمديد مـن  5 طسغـأ  غ5501 
وتلتهـي يف  5 طسغـأ  55050  لذـاح 
ن رئيـ  مهـدح نملّشـاط خـالل نملرحلـ  
نملاضي  وملا طبدنه من قدرة يف قيادة ن بلد. 
وطّكــد طعضاُء نملذل  ن غـيايس نألعى 
وقوَفهم إىل جانب رئيـ  نملذل ؛  دعمه 
ومغـاندته يف إنذـاح مهامـه عـى كاف  

نملغتويات. 
نألخ  برئاسـ   نالجتمـاُع  ونسـتعرض 
مهـدح نملّشـاط رئيـ  نملذلـ ، مذمَل 
ن تيديات ن تـي ونجهها ن يمُن ونإلجرنءنت 
ن تي نتخذ ا نملذل  ن غيايس نألعى خالل 

ن فرتة نملاضي   لتغلب عليها. 
ورّحب نملذلُ  با تصـّور ن رويس ألمن 
ن خليـج وطقر إخضاَعه ملزيد من ن درنسـ  
ون لقـاش ونسـتكمال نملالحظـات حـول 
مفهـو5 روسـيا  ضمان نألمـن يف ملأق  
ن خليـج ونالعتبارنت ونملبـادئ ن تي يرتكز 

عليها ن تصور ن رويس. 

ويعتمـد ن تصـوُر ن رويس عـى ن تيول 
نيـو ن غـال5 وُحغـن ن ذـونر ون تلميـ  
وضمان ن تغوي  ن غياسـي  نملغتدنم  يف 
ن يمن وسوريا كأو وي ، باإلضاف  إىل دول 
طُْخــَرى يف نمللأقـ  وربط ج ك بمذموع  
تدنبـرَ طمليـ ؛  بلـاء ن ثقـ  ون تأكيد عى 
حزمـ  من نال تزنمـات ن قانونيـ  ن دو ي  
وط مها عد5 نسـتخدن5 ن قوة طَو ن تهديد يف 
تغـوي  نمللازعات ونحرتن5 سيادة وسالم  

ن دول يف نمللأق . 
نألعـى  ن غـيايس  نملذلـ   وجـدد 
ترحيبَـه بـأح موقـف يدعو  لغـال5 يف 

نمللأقـ  وطنه ضد نألصـونت ن تي تدعو 
 ليـروب ونسـتمرنر ا، مثّملـاً نألدونَر 
ن ذيـش  بهـا  يقـو5  ن تـي  ن بأو يـ  
ون لذان ن شعبيّ  يف مختلف ن ذبهات يف 
ظل تيشيد ن عدونن نملغـتمر، ومشيدنً 
باإلنذازنت ن عغكري  ن ذديدة ال سيما 
يف مذال ن قـوة ن صاروخيـ  ون أرنن 

نملغّر. 
ن تهذِر  ونسـتهذن نالجتماُع حمـالت 
ضـد  يمـارس  ن ـذح  نململهـج  ن قـرح 
طبلـاء عدد مـن ميافظـات ن ذمهوري  يف 
عـدن، وطدنن  ذه ن ترصفات ونملمارسـات 

ونألعمـال ن تـي تـرض با وحـدة ن وطلي ، 
ميـذرنً من ن لتائج ن كاراي   هذن ن غـلوك 
نمُلشـا نملرفـوض مـن قبـل كافـ  طبلـاء 
ن شـعب ن يملـي ون ذح  ـن يغـتفيَد مله 
سوى ن عدونن ن ذح يقو5ُ برعاي  مشاريع 
ن أائفيـ   مظلـ   تيـت  ن يمـن  تمزيـق 

ونمللاطقي  نملقيت . 
وطشـاد باملونقـف نملرّشفـ   لمكونـات 
ن تـي  ونملذتمعيـ   ن غياسـي   ن يمليـ  
رفضت  ذه نملمارسـات.. دنعيـاً ملزيد من 
ـُن نملذتمَع من ن وقوع  نملونقف ن تي تيصِّ

يف مشاريع ن عدونن نملدّمــرة  لوطن. 

أخبار

أّكــد أن استمرار أبو ظبي في العدوان يشكل »خطورة« عليها وتوعد الرياض بالمزيد من الضربات »الموجعة«: 

رّحب بالتصور الروسي ألمن الخليج.. ونّدد بتهجير أبناء الشمال من عدن.. 

ال أماَن لإلمارات والسعودية إال بوقف العدوان  مالمُح املرحلة الجديدة 
يف خطاب قائد الثورة:

 : خاص
وّجـه قائـُد ن ثـورة، ن غـيد عبـُد نمللـك بـدر ن دين 
ن يواـي، يف خأابـه، طم  نألحد، جملً  من ن رسـائل 
ن هامـ  ون يّغاسـ   ـدول ن عـدونن ومرتزقته، و ي 
رسـائُل جاءت مختلفً  بشكل الفت عن سابقاتها من 
حيـث ملأقها وحيثياتهـا، فبا نصييتـه  إلمارنت 
بأن »تصُدَق« يف إعالن نالنغـياب من ن يمن، وتيذيره 
 ها يف ن وقت جنته مـن ن عونقب »نالقتصادي « با ذنت، 
الستمرنر ا يف ن عدونن، وبا »وعيده« ن رصيح  للظا5 
ن غـعودح من تصعيد ن رضبات ن يملي  عليه وتذكره 
بـ »عملي  ن تاسع من رمضان« عى وجه ن خصوص، 
ظهرت بوضوح مالمُح »نملرحل  ن ذديدة« من مونجه  
ن عـدونن، ون تي يتيدث فيها ن يمُن بملأق »نملتيكم« 
يف مغـار نملعرك  ونملغتعد  كل ن خيارنت، بعد طن طابت 
نقتدنرنً عغكرياً ال زن ت مفاجآته تتونىل يوماً بعد يو5، 
يف ن وقت ن ذح بات »ن عدونن« فيه يتيدث عن  زيمته 
بلفغـه، وتييـط بـه فضائيـه وجرنئمه مـن ُكــّل 

جانب. 

اقتصاُد اإلمارات مرهوٌن بجديتها يف االنسحاب 
فيمـا يخص نإلمـارنت، ويف طول رد ملـه عى إعالن 
»ننغـياب ن قـونت نإلمارنتيـ  من ن يمـن« نتخذ قائد 
ن ثـورة موقفـاً مثا يـاً جمـع بـا ملأـق ن يـرص 
عـى ن غـال5 »ن يقيقـي« وملأق »ن قـوة« ونالقتدنر 
ن عغـكرح، إج وّجه »نصييً «  إلمـارنت بأن »تصُدَق 
وتكـون جـادًة يف نإلعـالن عـن نالنغـياب ملصليتها 
عى نملغـتوى نالقتصادح وكل نملغـتويات نألُْخــَرى« 
مؤّكــدنً طن »نسـتمرنر نإلمارنت يف ن عدونن ويف نحتالل 
ن يمن يشـكل خأـورًة عليها و ي تتيمل مغـؤو ي  

ج ك«. 
اسـٌ  رمـى فيها قائُد ن ثـورة ن كرة يف  معاد ٌ  حغَّ
ملعـب طبو ظبي، إجن ما كانت تريـد ن لذاة من عونقب 
ن عدونن عى ن يمن، متوعدنً، من موقع قوة، بأن نتيذَ  
عـد5 جدي   ذن ن خيار سـتكون كارايً  عى طبو ظبي، 
ال سـيما وطن إعالنها عن نالنغـياب يبدو بوضوٍح طن 
 دَفـه تذلب مصر نمللشـآت ن غـعودي  ن تي تتلقى 
ن رضبات ن لوعي  بشـكل متزنيد، وبا تايل فإن موقَف 

نإلمـارنت ال يغـمح  ها بـأن تياول نسـتخدن5 إعالن 
ننغـيابها كورقـ   لمرنوسـ ؛ ألَنَّ  ـا باتـت تعـرف 

ن عونقَب مغبقاً. 

للسعودية: لدينا مزيٌد من الضربات املوجعة 
طما فيما يتعلق با غعودي ، فقد حملت رسائل قائد 
ن ثورة »وعيدنً« عغكرياً رصيياً عك  طَيْــضاً موقف 
»ن قـوة« ن تي يتيدث ملـه، إج طّكــد طنه »كلما تمادى 
ن غعودح يف عدوننه فلن نأ َو جهدنً يف ن رد بما نغتأيع 
مـن رضبات موجع «، ميذرنً ن لظا5 ن غـعودح ن ذح 
وصفـه بأنه »يغـرق طَْكثَــَر وطَْكثَـــر يف ن عدونن »من 
»تأارنت ن رضبات نملوجع  عليه وعى من يقف ورنءه 
من قوى دو ي  عى رطسها طمريكا«، ومذكرنً بـ »عملي  
ن تاسـع من رمضـان« ن تي نسـتهدفت ميأتي نفط 

 رشك  طرنمكو يف ن رياض. 
وطضـاف قائد ن ثـورة با لربة جنتها طن »نالسـتمرنر 
يف ن عـدونن عى ن يمـن ون تصعيد سـيقابله مزيٌد من 
ن تصعيـد من جانبلا«، ُمشـرنً إىل ن وضـع ن ذح باتت 

عليه ن غـعوديُ  بعد طربع  طعون5، حيـث »بذ ت ُكــّل 
جهد ـا يف ن يمن وحلبها نألمريكي حتى يكاد رضُعها 

طن يذف«. 
نسـتخدن5ُ قائد ن ثورة وصـَف »نملوجع «  لرضبات 
ن تاسـع  ن يمليـ  بشـكل الفـت، وتذكـرُُه بعمليـ  
مـن رمضـان، وبا عذز ن غـعودح، شـّكل جملً  من 
»ميـددنت« نملرحلـ  ن ذديـدة من مونجهـ  ن عدونن، 
ون تـي يتضـح مـن خال هـا طن نالقتصـاَد ن غـعودح 
سـيكون امـن نسـتمرنر ن عـدونن عـى ن يمـن  فرتة 
ططـول، و و ما يعلـي رضَب نململكـ  يف مقتل، ويزيد 
من »حغاسـي «  ذن ن وعيد طنـه يأتي عى ضوء ونقع 
نسـتثلائي مـن ن تأـور ن عغـكرح، فرضتـه قـونُت 
ن ذيش ون لذـان خالل ن فرتة نملاضي  بشـكل ونضح 
دنخـل ن عمق ن غـعودح، سـونء فيما يخـص تعأيل 
نملأـارنت، طَو فيمـا يتعلق برضب »ن دما5« ون كشـف 

عن ملظومات صاروخي  متأورة ومذلي . 
مـع ج ـك، وكعادتـه يف »إقامـ  ن يذـ « وإابـات 
حرِصه عى ن غال5،  م يفوِّْت قائُد ن ثورة فرصَ  دعوة 
ن غـعودي  إىل تدنرك نفغـها، مؤّكــدنً طن »مصليتها 

ومصليـَ  نمللأق   ي ن غـال5 ون كف عـن ن عدونن« 
َو«طخـذ ن درس ون عربة من صمود وتماسـك ن شـعب 

ن يملي«. 

النظ��اُم الس��عودي غرُي جدي��ر بإدارة 
املشاعر املقدسة 

حديـُث قائـد ن ثورة عن ن غـعودي  تضّمـَن جانَب 
»ن يـج« طَيْــضـاً، حيـث طّكـــد ن غـيد طن »ن لظـا5 
ن غـعودح يغـتغلُّ فريضَ  ن يج نسـتغالاًل سياسـيًّا 
ويضـع قيـودنً كبرة عـى ن يمليـا وسر ـم وعليه 
مرنجعـ  حغـاباته«، وطضـاف طن »موقـف ن لظـا5 
ن غـعودح نملعادح  لشـعب ن يملي كان  ه تأار كبر 
عـى إمكاني  ن ذ ـاب ألدنء فريض  ن يج« وطنه »كلما 
طدخل ن لظا5 ن غـعودح نملشـاعر نملقدسـ  يف مونقفه 

وحغاباته كلما طابت طنه  ي  جديرنً بإدنرتها«. 
وعـرّب قائـُد ن ثـورة عـن إدننتـه  ــ »كل طشـكال 
نالسـتغالل  فريض  ن يج بما يف ج ـك ن خأابات ن تي 
تتبلـى مونقَف معاديً   لشـعب ن يملي ونألم  ومؤيّدة 
 لتأبيـع«، يف إشـارة إىل مـا يقـو5 بـه دعـاة ن لظا5 
ن غعودح من ترويج وتأييد ملا يغمونه »ن تقارب« مع 

ن كيان ن صهيوني. 

ما يحُدُث يف عدن فضيحٌة للعدوان وعمالئه 
وعـن ن وضع يف ن دنخل ن يملـي، تيدث قائُد ن ثورة 
عن ما يذـرح يف ميافظ  عدن نمليتّل   ذه نأليا5 من 
جرنئـم تهذر وترحيل تقو5 بها مليشـيات نالحتالل، 
حيـث طّكـــد طن  ـذه نملمارسـات »تكشـف حقيق  
مشاريع ن تقغيم ون تفتيت نألجلبي  يف بلدنا بعلاويلها 
تشـكل  وطنهـا  ون علرصيـ «  ونمللاطقيـ   نملذ بيـ  
»فضيي   لعدّو وعمالئه« َو«يذـب طن تونَجَه باإلدنن  
وتعزيز ن رونبط نألخوي «، ُمشـرنً إىل طن نملرتزقَ  ن ذين 
يرتكبون  ذه نملمارسـاِت »يمّذدون نإلمارنتي نمليتّل 
ويكر ون طبلاَء بلد م ويعادونهم ويعتدون عليهم«. 
وطوضح طن »ن عدّو ييرص طن تكون ن يا   ن غائدة 
يف ن يمن  ي حا   ن تفرق ون تباعد ونالقتتال ونملشاكل 
ونألزمات« الفتاً إىل طن »مصلي  ن يمليا  ي يف نألُخّوة 

ون تعاون ون غال5 ونالستقرنر«. 

السياسي األعلى يقر تمديَد فرتة رئاسة املشاط بعد نجاحه يف قيادة البلد 
املرحلَة املاضية 

ناطق الوفد الوطني: 
إثارة النزعة املناطقية 

يف عدن ليست 
عفويًة ولها عالقة 

بأجندة تقسيمية
 : خاص

طّكـــد ميمد عبدن غـال5 -رئيـ  ن وفد 
ن وطلي نملفاوض-، طن ما تشهده مديل  عدن 
من تَفشٍّ  يا ـ  نالنفالت نألملـي ونالنهيار 
ن قيمـي بإاـارة ن لزعـ  نمللاطقيـ   يغـت 
عفويـ  وإنما  ها عالق  بأجلدة تقغـيميه، 
يف إشـارة إىل طعمال ن تهذر ن قرح  لمئات 
مـن نملونطلا ن شـما يا نملقيمـا يف عدن 
وإحـرنق ميالتهـم وملاز هم وبغـأاتهم 
وقأـع طرزنقهم عى طيدح ما يغـمى ن يزن5 
نألملي ن تابع  الحتـالل نإلمارنتي ملذ طربع  

ـا5 متونصل .  طَيَـّ
وحّمـل ناطـُق ن وفد ن وطلـي يف ترصيح 
نـرشه عـى صفيتـه بــ »تويـرت«، طمـ  
نألحد، ن قوى نملرتبأـَ  بقوى ن عدونن كامل 
نملغـؤو يَ  جـرنء تعريـض ن غـلم نأل ـي 
ونالجتماعـي  لخأـر، مشـيدنً بـدور ُكــّل 
نألحرنر من طبلاء ن شعب ن يملي ن ذين طعللون 
ملـذ ن و لـ  نألوىل مونقفهـم نمللـددة بتلـك 

نألفعال نملشيل . 

النظام السعودي غيُر جدير بإدارة األماكن المقدسة وما يحدث في عدن فضيحٌة للعدّو 
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من داخل اليمن. 

الرهوي يحّمُل حكومَة الفار هادي واالحتالل اإلماراتي 
مسئولية ما يجري ألبناء الشمال يف عدن

مديرية جبل املحويت تختتم فعاليات 
وأنشطة املراكز الصيفية 

 : صنعاء
طدنن طحمـد سا ب ن ر ـوح -عضو نملذل  
ن غيايس نألعى-، ما ييدث ألبلاء نمليافظات 
ن شما ي  من نعتدنءنت ونهب نألمونل وإحرنق 
وتهذـر مـن قبل ما يغـمى بقـونت ن يزن5 

نألملي ن تابع  الحتالل يف عدن. 
وطشـار ن ر ـوح يف ترصيـح، طمـ  إىل طن 
 ذه ن ترصفات تُدلُّ عى ضعف ن ونزع ن ديلي 
ونألخالقـي ون قبـي ن ـذح كّرسـه نالحتـالل 
نإلمارنتـي ن غـعودح إلحـالل اقافـ  ن يقد 
ون كرن يـ  ون فتلـ  ن تي ال تُمـتُّ بأي  صل  
 ثقافـ  وعـادنت وتقا يـد ن شـعب ن يملـي 

نملغـتمدة من ن دين نإلسالمي، مضيفاً: نين 
طبلـاَء نمليافظـات ن ذلوبيـ  يف نمليافظـات 
ن شـما ي  نديـن ونغـتلكر  ـذه ن ترصفات 
ن شـيأاني  مـن قبل  ـؤالء ن عمـالء، دنعياً 
نألحـرنر مـن طبلـاء نمليافظـات ن ذلوبي  إىل 
ن قيـا5 بمغـؤو ياتهم ن وطليـ  ونألخالقي  

 لوقوف ضد  ذه نألعمال وإدننتها. 
وحّمـل عضو نملذلـ  ن غـيايس نألعى 
حكومـ  ن فاّر  ـادح مغـؤو ي  ما حدث، 
نملعتـدح  نإلمارنتـي  نالحتـالل  كمـا حمـل 
ونمليتل مغؤو ي  ننتهاكات حقوق نإلنغان 
وتغذي  ن فتل  ون كرن ي  با طبلاء ن شـعب 

ن يملي

 : المحويت
نّظـم طبلـاُء عز تي بلـي ن و يـد ونملذاديل 
يف مديريـ  جبل نمليويت، طمـ  نألحد، حفالً 
ختاميـاً  فعا يـات وطنشـأ  سـت  مرنكـز 
صيفي   لعا5 ن ذارح 0  1 ـ - غ5501. 

وخالل ن يفل، طشـاد ميمـد ن قر5 -مدير 
عـا5 نملديري - بذهـود ن قائمـا ونملرشفا 
ون رياضيا عى نملرنكـز ن صيفي  ون تي طامر 
نذاحهـا بتيقيـق نأل ـدنف نملرجـوة ملهـا 
يف تيصـا ن لـشء ون شـباب مـن ن ثقافات 

ن خاطئـ  ون هّدنم ، رسم ن يصـار ون عدونن 
نملغتمر َون تي تمر به ن بالد. 

وطّكد مديـر نملديري  طن نملرنكَز ن صيفي  
حققت نذاحاً كبرنً يف مختلف ن فعا يات 
ونألنشـأ ، ون غايـ  ن تـي طقيمـت مـن 
طجلها رسـم ن ظروف ن صعب ، ُمشـرنً إىل 
طن نذـاح نملرنكـز ن صيفيـ  يف نملديريـ  
 هذن ن عا5 يمثـل ننتصـارنً حقيقياً ألبلاء 
نملديري  و لقيادة ن غياسي  ن عليا وقيادة 
عليهـا  و لقائمـا  نمليويـت  ميافظـ  

و لملتيقا بها. 

لليوم الرابع.. استمراُر حملة الترحيل القسري ومداهمات 
المنازل والمطاعم والمحال التجارية 

تنديدات شعبّية وقبلية وسياسية جنوبية بممارسات 
مليشيا االحتالل يف عدن بحق أبناء الشمال 

 : عدن: 
 ليـو5 ن رنبع عـى ن تـونيل ونصلت 
مليشـيا نالحتـالل نإلمارنتـي، طمـ  
نالعتقـاالت ون رتحيل  نألحـد، حملـَ  
ن شـما يا  نملونطلـا  مـن   لمئـات 
قـرنً،  عـدن  مديلـ   يف  ن عاملـا 
مـن  ن كثـر  تلفيـذ  إىل  باإلضافـ  
نملدن مات  لملازل ونمليالت ن تذاري  
ونملأاعـم ون بوفيهات  لبيث عن كل 
من يلتمي مليافظات ن شـمال، حيث 
تأتي  ـذه ن يمل  بضـوٍء طخرَض من 
طبو ظبي ملرتزقتهـا يف ن ذلوب  تلفيذ 
مخأأاتهـا ن تآمري  ونملشـبو   يف 
تقغـيم ن يمـن وزرع بـذور ن فرقـ  

ون شتات با طبلاء ن وطن ن ونحد. 
ويف ظـل نألحـدنث نملأسـاوي  ن تي 
طيـدح  عـى  عـدن  مديلـ   تشـهد ا 
عصابات نالحتالل، تتونصُل ن تلديدنُت 
يف  ون قبليـ   ون غياسـي   ن شـعبيّ  
ميافظات ن ذلوب  تلك نألعمال ن تي 
ال تمثل إال مرتزق  طبو ظبي فقط. 

وقال فـادح باعـو5 –ن قيادح يف 

مذلـ  ن يـرنك ن ذلوبـي-: إن ما 
ييدث يف عـدن من مهاجم  ن عمال 
ن بغـأاء مـن طبلـاء ن شـمال فعل 
سـر طخالقـي تمامـاً، و ـن يذلـَي 
مله نالحتـالل نإلمارنتـي ومرتزقته 
إال ن خغـارَة ن تامـ  طمـا5 نملذتمع 

ن دويل. 
وطوضـح باعـو5 يف ملشـور عـى 
صفيتـه بــ »فيغـبوك«، طمـ ، طن 
طنظـاَر ن عا م تيو ـت نآلن نيو عامل 
ن بغـأ  وبائـع ن أماطم نملغـكا، 
دنعيـاً طبلاء ن ذلوب إىل عد5 ن غـماح 
ملـن وصفهـم با غوسـاء طن يتصّدرون 

نملشهد. 
بدوره، طكد ن دكتور حغا ن يافعي 
–قيـادح يف ن يرنك ن ذلوبي وطسـتاج 
مغـاعد ن علو5 ن غياسـي  يف جامعه 
عدن-، طن من يمارس طعمال ن تهذر 
ن علرصي  بيق نملونطلا ن شـما يا 
يف عـدن  ـم طجبـن وطرجل ن لاس وال 

يمتـون  لذلـوب بأيـ  صلـ .. 
وقـّد5 ن يافعي يف تغريـده نرش ا، 
طمـ  عـى صفيتـه ن شـخصي  بـ 

»تويـرت« نعتذنَره ن شـديَد  ـكل طبلاء 
ن شـمال، معللـاً طمـا5 ن ذميـع فتح 
بيتيـه يف عـدن  ـكل مونطن شـمايل، 
متيديـاً نملرتـزَق شـالل ومـن يقف 
خلفـه بأن يمغـون طحدنً مـن ضيوفه 

بأح سوء. 
وعـى نملغـتوح ن شـعبي، طدننـت 
ومغـئو ون  نجتماعيـ   شـخصياٌت 
طبـا  ميافظـ   وطعيـان  ومشـايخ 
ن تـي  ن قريـ   ن رتحيـل  عمليـاِت 
تلفذ ا قونت ما يغمى ن يزن5 نألملي  
ن تابعـ   الحتالل نإلمارنتي بيق طبلاء 

نمليافظات ن شما ي  يف عدن. 
وطكد بيان صادر من طعيان ميافظ  
طبـا رفَضهـم ن تـا5 ون با ـغ ألعمال 
ن رتحيـل ن قريـ  ن تـي يتعرض  ها 
نآلالف من طبلاء نمليافظات ن شـما ي  
يف عـدن ونالعتـدنء عـى ممتلكاتهـم 
ونعتقا هـم ونالعتـدنء عليهم من قبل 
نمليليشـيا نملرتزق  ن تابع  ملا يغـمى 
نملذل  نالنتقايل، مبيلـاً طن طح نعتدنء 
عى طح نازح طَو عامل سلوٌك مرفوٌض 

ُ إال عن ترصفاٍت طائش .  ال يعربِّ

ضبط كميات كبرية من الحشيش واألدوية 
املهّربة يف ذمار وحجة

 : ذمار
تمّكلـت نألجهزُة نألمليـ  بميافظ  جمار، 
طمـ  نألحـد، مـن ضبـط كميـ  مـن نملوند 

نملخا ف  ون تا ف  ونمليّرم . 
وطوضح مصـدر طملي طن نألجهـزة نألملي  
ضبأـت يف إحدى ن لقـاط نالملي  بامليافظ  
كميـاٍت كبرًة مـن نألدوي  نملهّربـ  ونملخدرة 
وكميـاٍت كبرة من ن يشـيش وكـذن ن زبيب 

ن تا ف. 
نملضبوطـات  لذهـات  تغـليم  وخـالل 
نملعلي ، طشاد فهد نملروني -وكيل نمليافظ -، 
بيقظ  نألجهزة نألملي  ن عا ي  يف ضبط نملوند 
نملخا فـ  ونململوعـ ، مضيفاً طن  ـذن ن عمل 

يضاف إىل عـدٍد من نإلنذـازنت ن تي حققتها 
نألجهزة نألملي  وإدنرة مباحث نمليافظ . 

مـن جانبهـا ضبأـت نألجهـزة نألملي  يف 
مديري  حرنن نمليرق بميافظ  حذ ، طم  
نألحد، )100( كيلو جرن5 من مادة ن يشـيش 
نملخـدر طالـاء مياو ـ  تهريبهـا إىل نألرنيض 

ن غعودي . 
وطوضـح مصـدر طملـي بامليافظـ  طن 
رجال نألمن بمديري  حرنن ضبأون سيارة 
بيوزتهمـا  شـخصان  يغـتقلها  كـورال 
)100( كيلو جرن5 من ن يشيش، مشرنً إىل 
طنه تم تيريز ن كمي  ون غـيارة وإحا تهما 
مـع ن شـخصا نملشـتبه بييازتهمـا  ها 

 إلجرنءنت ن قانوني . 
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عودُة القرار السيادي إىل اليمن

بذامعـ   نإلعـال5  كليـ   عميـد  نائـُب 
صلعاء، ن دكتور عمـر دنعر، طكد بقو ه: »إن 
نمتالَكلا  قوة ن غـالح وتصليَعلا  لصونريخ 
ون أائـرنت نملغـّرة جعللـا نمتلـك قرنَرنـا 
ن غـيايس ون غيادح، و و ن يش ن ذح نفتقده 
ن يمليون طونل ن غـلونت نملاضي «، مضيفاً: 
»علدمـا نخـرتع ونصلع معلـاه طنلا حصللا 
عى قرنرنا ن غـيايس ون غيادح، نين علدما 
نصلـع ونين نعاني من حصار عاملي معلاه 
طنلـا نتذـه نيو نألفضـل، و ذن بفضـل ن له 
وفضل ن قيادة ن يكيم  ممثلً  با غيد ن قائد 

َعبدنمللك بدر ن دين ن يواي«. 
ن ـكادر  يف  نيـن  با قـول:  ونسـتأرد 
ن تعليمي نألكاديمي نتملى طن نقتدَح ونيذَو 
حذَو ن قـوى ن وطلي  كا قـوة ن صاروخي ، 
فللظم طعما لا ونتذا ل عن نزنعتلا ونذعل 
خدم  ن وطن ط ّم من ُكــّل ن خالفات، نتذه 
بذد نيو تأوير ن عمليـ  ن تعليمي  وخدم  
ن أا ب وتلويره؛كي نغا م يف بلاء ن وطن«. 
بـركان3  لملأقـ   نسـتهدنف  وحـول 
نالسـرتنتيذي  ون بعيدة جغرنفيا يقول دنعر: 
»رضبُ  ن دمـا5 تعأي رسـا    ليبيب قبل 
ن عـدو بأنلـا طصبيلـا نمتلـك من ن قـوة ما 
يمكللـا مـن ن دفـاع عـن طنفغـلا، فا دما5 
ملأق  نسـرتنتيذي  و ها بُعـٌد جغرنيف  ا5، 
ووصو لـا إ يـه معلـاه طنلا نرتقـي تدريذيا 
فمـن رضب جيزنن ونذرنن وعغـر ننتقاال 

إىل ن دما5. 
وطضاف دنعر: »نإلمارنت ن رشيك نألسايس 
يف ن عدونن بدطت تعي طنلا نشكل خأرن عليهم 
وطنلا نغـتأيع رضبهم، فقـررت ن تخفيف 
من قون ا، مبيلًا بقو ه: »نالنشـقاق ن ونضح 
با ن غـعودي  ونإلمارنت ونتها5 ن غـعودي  
 إلمـارنت طنهـا خائلـ   لتيا ف د يـٌل فعي 
عـى ن تخبـط ون رعب ن ذح وصـل إ يه قوى 

ن عدونن«. 

نمتلُك مس��ار التحرك العسكري داخلياً 
وخارجيًا

من جانبه، طوضح ن لاشط نإلعالمي مازن 
ن صويف، طن تلامي ن قوى ن صاروخي  يشكُِّل 
خأـرنً عى قوى ن غـزو ونالحتالل ويذعلهم 
يوقلـون طنلا ما ز لـا قادرين عـى نملونجه  
ون رد، مشـرين إىل طن رضبـَ  ن دما5 توصل 
رسـا   إىل دول ن عدونن بأن ن شـعب ن يملي 
وقيادتـه ن يكيم  قـادرون عـى رضب طَح 
موقع وطي  ملأق  من ملاطق قونت ن عدونن 
سونء دبي طَو طبو ظبي طَو ن بيرين طَو ن كويت 

طَو طي  دو   مشارك  يف ن عدونن. 
وطردف ن صـويف با قول: »يف رضب ن دما5 
رسـا   إىل طمريكا وإرسنئيل طن ملظوماتكم 
ن دفاعي  ن تي تتبا ون بها  م تغـاِو شـيئاً 
طمـا5 صونريـخ وطائـرنت ن يمليـا، مؤكدنً 
طن نسـتهدنف معغـكر ن ذـالء يعد رسـا   
نستباقي   لخون  طن ن شعب ن يملي وقيادته 

ن غياسي  يمتلكون نسـتخبارنت كبرة جدن 
ويعلمون ُكــّل تيركات ن خون  ن عدونني . 
وحول نملونجهات ن عغكري  عى نملغتوى 
ن دنخي ون خارجي ومن نملتيكم باملغار قال 
ن صـويف: »رضب ن دما5 ومعغـكر ن ذالء يف 
توقيـت موحد يوصل رسـا    امـ  وقوي  
مفاد ـا طنلا ن ذيـش ن يملي ممثـالً با قوة 
ن صاروخي  ون أائرنت نملغرة نمتلك مغار 

ن تيكم ن عغكرح يف ن دنخل ون خارج«. 
مـن جهتـه، طكد ن لاشـط ن ثقـايف ميمد 
سا ـب نملأرح طن نسـتهدنف ن دما5 رسـا   
ونضي  وجلي   كل ملاطـق وجغرنفيا دول 
ن عدونن طن ملاطقهم ن عغـكري  ون ييوي  
ط دنف مرشوع   قوتلا ن صاروخي ، مشـرنً 
إىل طن جرنئـم ن يرب ونإلبـادة ن تي ترتكبها 
دول ن عـدونن بيق شـعب ن يكم  ونإليمان 
جعلتهـا تقـع يف مرمـى ن قـوة ن صاروخي  

 لقوى ن وطلي  نملقاوم . 
ن قـوى  تلامـي  طن  إىل  نملأـرح  و فـت   
ن صاروخي  ون تأوير نملغـتمر د يٌل قأعي 
عـى نرتباطلا واقتلا ن كبرة با له سـبيانه 
وتعاىل فهو ن قائل جل سـبيانه ))ُسـبَْياَن 
َربِّلَـا إِْن َكاَن َوْعـُد َربِّلَـا َ َمْفُعـوال(( صـدق 
ن لـه ن عظيـم فمـا كان  لـه دن5 ونسـتمر، 
مردفاً با قول: »تيركلا يف نملغـرة ن قرآني  
ن عظيم   و تيرك يف سبيل ن له ونرٌص  دين 
ن له ومونجه  ألعدنء ن لـه طمريكا وإرسنئيل 
ومن ونال ـم من ن خونـ  من ن عـرب؛  ذ ك 
نين حيلما نتمغـك با قـرآن ن كريم ونتوىل 
طعـاَل5 ن هـدى ن غـيد َعبدنمللـك بـدر ن ديـن 
ن يواـي ييفظه ن له سـللترص يف مونجه  
ن باطل وقوى ن رش وسـلكون نين ن غا بون 

بفضل ن له فا له خر حافظ ومعا«. 

ضربت��ا الدم��ام والج��الء أحدثت��ا تغريًا 
محلياً ودولياً وإقليميًا

وطوضـح ن لاشـط نإلعالمـي َعبدن عزيـز 
طبـو طا ـب، طن رضبتـي ن دما5 ومعغـكر 
ن ذـالء بوقـت ونحـد تعأيان االث رسـائل 
 ام ، طوالً من ناحي  ن توقيت فذاء يف وقت 
يعيـش فيه ن تيا ف ونملرتزق  حاالت ضعف 
وننكغـار وإحباط من تيقيق ن لرص وطول 
نألمـد ونرتفـاع ن كلفـ ،  ذن عى نملغـتوى 
نمليي ون دويل، مضيفاً: »وطما عى نملغـتوى 
نإلقليمـي فذاء يف جروة ن توتر بغـبب نمللف 

ن لووح نإليرنني ون عقوبات عى إيرنن وطزم  
ن لاقالت بيلها وبا بريأانيا. 

وتأـرق طبو طا ب إىل طن ن رسـا   ن ثاني  
ن ـذح سـيتخى علهـم  نملرتزقـ   تكمـن يف 
ن تيا ـف وطن مـا يقومـون به ضـد ن وطن 
 ـن يلذح و ـن يُكتب  ـه إال ن فشـل، مبيلًا 
طن ن عـدونن ال يريـد  هـم خـرنً وال طملاً وال 

نستقرنرنً وال تلمي  وال رخاءنً. 
ووّجه طبـو طا ب رسـا تَه ن ثا ث   لدنخل 
ن وطلي مفاد ا: »يذب عى ن شـعب ن يملي 
طن يثـق يف قيادتـه وجيشـه و ذانـه ن ذين 
عا دون ن له عى ن دفاع عن ن وطن ون شـعب 
ونألرض ون عـرض َون غـيادة وتيرير ُكــّل 

شرب من ن وطن ن غايل«. 
طبـو  قـال  ن غـعودح  ن عـدونن  وحـول 
طا ـب: »يذب عليـه طن يفهـم طن ن يمن  ن 
يقـف مكتويف نأليـدح بيلما يقـو5 بيصاره 
وتذويعـه وطنه يذب عليه طن يذلح  لغـال5 
ويوقف ن عـدونن وإال فإن مصا يه ن ييوي  
مهمـا كانت بعيدة عـن ن يـدود فلن تكون 
بملأًى عن ن رد ن يملي«، مشرنً إىل طن نعتماد 
ن غـعودي  عى ن دفاعات ن ذوي  نألمريكي  
وسر ا سـبٌب رئيٌ  يف خغـارتها وفشلها 

وسمعتها ن غيئ  عى مغتوى ن عا م. 
َعبدن عزيـز:  قـال  نإلمارنتـي  و لعـدونن 
»يذـب عليهـا طن تفهـم طن ن صـاروخ ن ذح 
طال ن دما5 و ي طبعد جغرنفيا سـيأال طبو 
ظبـي ودبي وسر ما ويذب عليها طن ترع 
من ننغـيابها ووقف عدوننهـا و ن يعفيها 
ج ـك مـن ن تبعـات ن قانونيـ  ونألخالقيـ ، 
مشـددنً عى رضورة إيقاف ن دعم نإلمارنتي 

 لمرتزق  وقأع ن تمويل علهم. 

التش��كيالُت العس��كرية للع��دوان هدٌف 
مشروع 

ويف ن غياق، قال ن باحث ونمليلل ن غيايس، 
طنـ  ن قـايض: إن تعاظم ن قـوة ن صاروخي  
يغّر يف معادالت ن قوة يف شبه ن ذزيرة ن عربي ، 
بعد طن كانت نمللأق  ر ن ن قوة نالستعماري  
نألمريكي  نملبارشة، وبعد طن كانت ن غـعودي  
 ي ن وكيـل نألول  لواليات نملتيـدة وصاحَب 
ن قـوة ن عغـكري  ون تقلي  نألمريكيـ  نألَكثر 

تقدماً يف شبه ن ذزرة ن عربي . 
ن قـوة  تعاظـم  طن  إىل  ن قـايض  وطشـار 
نملغـتمر  ون تأويـر  ن يمليـ   ن صاروخيـ  

كر نملعاد   ن عغـكري  عى مغتوى شبه 
ن ذزيـرة ن عربيـ ، مبيلًـا بـروز ن يمـن من 
جلوب ن ذزيرة ن عغكري  كثقل نسرتنتيذي 
عغـكرح يرسـم حـدود سـيادته وتأاـره 
بلفـ  خـط مديـات صونريخـه يف ن ذزرة 

ن عربي  وإفريقيا. 
وحول نسـتهدنف بـركان3  لدمـا5 يؤكد 
طن  ن قـايض طن قصف ن دمـا5  ه مد والت 
عديدة فمن جه   و يثبت مصدنقي  ن قيادة 
ن يمليـ  ن ثوري  ون عغـكري  ن تـي توعدت 
بتصاعد عمليات ن ردع ون تأوير ن عغكرح، 
ومن جه  طخرى يوصل رسـا   إىل نإلمارنت 
ن تـي بدت مؤخـرنً وكأنها تميـل نيو تغير 
سياسـتها ن عدوننيـ  تذاه ن يمـن، فربكان 
االا  يضعها طما5 نألمر ن ونقع بأن نالقتصاد 
نإلمارنتـي يف مرمى ن صونريخ ن يملي ، وبأن 
ميـوالت نإلمارنت نيو ن غـال5 إجن  م تصدق 
وكان بهـا يشء من ن خديع  فغـتكون  ي 

ن خارس نألكرب. 
وطضاف ن قايض طن قصف عغـكر ن ذالء 
يف جنت يـو5 قصـف ن دمـا5 يوصل رسـا   
عغكري  بقدرة ن يملي عى ن تيرك ن شامل 
ويف طَكثـر من سـياق وجهـ  يف جنت ن وقت، 
مؤكدن طن ن رسـا   نأل م تكمن يف قو ه: »إن 
ن تشكيالت ن عغكري  ن تي خلقتها نإلمارنت 
وتخلقها ن غـعودي  يف نملهـرة وحرضموت، 
 ـي  دف مـرشوع وبأنهـا قـونت معادي  
طيـاً كانـت ن الفتات ن تـي تتذرع بهـا، وبأن 
نمليافظـات ن ذلوبي  ن يمليـ  جزء ال يتذزط 
مـن طرنيض ن ذمهوريـ  ن يمليـ  وال تخـي 

علها«. 

اليمن تتحول من الدفاع إىل الهجوم
بـدوره بـّا ن لاشـط عبدن غلـي ميمـد 
ن ضالعـي طن إزنحـ  ن غـتار عن بـركان 3 
وتذربتـه إىل ط ـّم مـدن سـعودي  جغرنفيا 
وإقليميـا ونقتصاديا تدل عـى تلا5ٍ مليوظ 
ورسيـع  لقـوة ن صاروخي  وكـذنك تأوير 
ن أرنن نملغـّر يدل عـى طن ن ذيش ن يملي 
قدرنتهـم  يأـورون  ن شـعبيّ   ون لذـان 
ن عغـكري  بشـكل كبـر فـتمكلـون بفضل 
ن لـه من خلق معاد ـ  ردع قوي  يف مونجه  
دول تيا ف ن رش ون عدونن ن صهيو سعودح 
نسـتهدنف  إن  ن قـول:  مردفـاً  إمارنتـي«، 
ن دما5 ومعغـكر ن ذالء بعدن تيمل رسائل 

سياسي ، عغكري ، نقتصادي ، طملي   لدنخل 
و لخارج. 

وطشـار ن ضالعـي إىل طن تزنمن ن رضبتا 
 لدمـا5 ومعغـكر ن ذالء يف وقـت ونحد  و 
دال   ونضي  بأنلا نغـتأيع ن تيكم يف سر 
ن عمليات يف ن دنخل ون خارج وبمختلف طنونع 
نألسـلي  ون تكتيكات، مضيفـاً با قول »إن 
نسـتعرنض ن قوة باسـتهدنف مديل  ن دما5 
ن قريبـ  من مضيق  رمـز يف ظل ما ييدث 
 لاك من توترنت دو ي   ي إليصال ن رسا   
 إلمـارنت ون بيرين، مؤكدنً طن عملي   ن دما5 
تبعث برسا    لعا م نمللافق طن ما ييدث من 
مقابالت ونتفاقـات إيرنني  خليذي  ال تعلي 
ن يمليـا يف يشء طاملـا بالد ـم مغـتهدف  

وميارَصة. 

ل��م يعد هناك مكان آم��ن لقوى العدوان 
ومرتزقهم 

عـن  ن دنعـي  عبدنمللـك  نملونطـن  وعـرب 
فرحتـه ببهذـ  نالنتصار قائـالً »كلا قبل 5 
سـلونت نتعـرض  قصـف وحيش مـن قبل 
طرنن آل سـعود وحلفائهم  ـكل مقوماتلا 
مـن مأارنت ومـدنرس وجامعـات وحدنئق 
وطعـرنس وطسـونق وحتـى نملقابر  م تغـلم 
مـن قصف طرننهم، وبفضـل ن له وتمكيله 
طصبيلا بعد خم  سـلونت من  ذن ن عدونن 
نمتلـك قوة ردع دفاعي  و ذومي  نبتدنًء من 
تصليع صـاروخ ز زنل وإىل صاروخ بركان3 
و يـ  بأخر بل مـا زن ـت ُكـــّل خيارنتلا 

نالسرتنتيذي  متاح  وبتأوير مغتمر«. 
ويف دال ـ  ن تلامـي  لقـدرنت ن عغـكري  
وتأوير ا، قال نإلعالمي عالء ن دين ن قانص: 
ن صاروخيـ   ن ريـع  لقـوة  ن تلامـي  إن 
ون أرنن نملغـّر يف  ذه ن فرتة ن وجيزة يدل 
عى وجود ني  حقيقي   دى جيشلا و لذأنلا 
ن شـعبيّ  يف إيذاد سـالح ردع فّعـال ييّقق 
نألفضلي   صا ح ن ذيش ون لذان ن شعبيّ  يف 
معرك  ن لَف  ن أويـل ويقلب ن أاو   عى 
قوى ن عـدونن«، مردفاً با قول: »ن قوة تذرب 
نملعتدين عـى وقف عدوننهـم خصوصاً بعد 
طن طصبيت مصا يهم ن ييوي  ون عغـكري  
تيت ن غـيأرة ن لاري   قوتلـا ن صاروخي  

وطرننلا نملغّر«. 
وطضـاف ن قانص »رضبتا عـدن ون دما5 
تـدالن دال   ونضي  عـى طنه  ـم يعد  لاك 
مـكان آمن  قوى ن عدونن ومرتزقها وطن ن يد 
ن أوىل  لشـعب ن يملي ون قـوة ن صاروخي  
ون أرنن نملغـّر سـتأا هم طين مـا كانون«، 
مؤكـدنً طن رضب  ن دما5 رضب  نسـرتنتيذي  
با درج  نألوىل و ي تيمل يف طياتها رسـائَل 
 امـ   لعدو مفاُد ا طن ُكـــّل دول ن عدونن 
باتت تيـت مرمى نالسـتهدنف نملرشوع ردنً 

عى جرنئمهم بيق ن شعب ن يملي. 
ونعترب نإلعالمي حامد ن كيالني نستهدنَف 
ميافظ  ن دما5 ن غعودي  رسائَل با يغتي  
 ألعـدنء بأنلا نغـتأيع رضَب ط دنف بعيدة 
نملدى وقـد تذاوز ن صاروخ ن رياض ومونقع 
رئيغـي  مهم  وكذن  قرب ن دمـا5 من دول 

شاركت يف ن عدونن عى ن يمن«. 

صحيفة »المسيرة« تستطلع آراَء عدد من السياسيين والمحللين واإلعالميين بشأن تعاظم القوة الصاروخية:

القوة الصاروخية وسالُح الجو املسرّي غرّيا من املعادلة العسكرية وأعادا لليمن قراَره السيادي يف املنطقة
ال�صاروخية ووحدة  للقوة  ال�صريُع  التنامي  يعد 
�صالح اجلو امل�صيرّ التي و�صل اإليه اجلي�ُش واللجان 
ف���رة وج��ي��زة، و���ص��ي��ل��ًة ه��ام��ًة من  ال�صعبيرّة خ���الل 
و�صائل الردع والرد على جرائم العدوان الأمريكي 
ال�صعودي بحق ال�صعب اليمني، حيث �صهدت املناطُق 
الع�صكرية للعدوان واخلونة ا�صتهدافاً م�صتمراً من 
القوة ال�صاروخية والطيان امل�صيرّ لتج�صد عملياً 
م�صداَق الوعيد التي توعد بها قائد الثورة ال�صيد 
َعبدامللك بدر الدين احلوثي الحتالل ومرتزقته. 
وح���ول جن���اح ال��ق��وة ال�����ص��اروخ��ي��ة و���ص��الح اجل��و 
ا�صتطلعت �صحيفة  املعادلة  امل�صيرّ يف تغيي وك�صر 
وال�صيا�صيني  النا�صطني  م��ن  ع��دد  اآراء  »امل�����ص��ية« 

والإعالميني، فاإىل املح�صلة:

الرياض أقرب 



6
نالالا

ن عدد

  جح ن يذ  0  1 ـ
5 طسغأ  غ5501

)750(
 

	

ِجيِْم يَْطاِن	الرَّ أَُعـْوُذ	ِباللِه	ِمْن	الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن	الرَّ ِبـْســـِم	اللِه	الرَّ

	العاملـــن،	وأَشـــَهـُد	أْن	َل	إلـــَه	 احَلْمـــُد	للـــِه	َرِبّ
	املُِبيْن،	وأشـــَهُد	أن	َســـيِّـَدنا	 	اللـــُه	املَـِلُك	احَلـُقّ إَلّ

ــًدا	َعبْـُده	وَرُســْولُه	َخاتَُم	النبين.	 ُمَحَمّ
ــٍد	 ـــــٍد	وعلـــى	آِل	ُمَحَمّ 	علـــى	ُمَحَمّ اللّهـــم	َصـــِلّ
ــٍد،	كما	َصلَّيَْت	 ــٍد	وعلى	آِل	ُمَحَمّ وباِرْك	على	ُمَحَمّ
وباَرْكَت	علـــى	ِإبْـَراِهيَْم	َوَعلَـــى	آِل	ِإبْـَراِهيَْم	ِإنَّـــَك	

َحِميْــٌد	َمِجيْــٌد.
َواْرَض	اللَُّهـــم	بِرَضـــاَك	عن	أَْصَحاِبـــِه	األَْخيَاِر	

ـاِلِحن.	 املنتَجِبن	َوَعـــْن	َساِئِر	ِعبَاِدَك	الصَّ
أَيَُّهـا	اإِلْخـَوةُ	األَِعــَزاءُ	واحلضور	الكرام:	
ـَلُم	َعلَـيُْكْم	َوَرْحـَمُة	اللِه	َوبََرَكاتُه.	 الَسّ

	أنواع	احلاضرين	وكل	 ـــُب	بكم	جميعاً،	بُكلِّ أَُرحِّ
الفئات	من	العلماء،	واألخ	رئيس	الوزراء،	واإلخوة	
الوزراء،	والطـــلب،	واملعلمـــن..	وبكل	احلضور	
من	ُكـــــّل	أطياف	اجملتمع،	وأحييكم	وأشـــُكُر	لكم	
هذا	احلضـــوَر	الكبير،	كما	ل	يفوتُنـــي	أن	أتوّجـَه	
بالشـــكر	إلى	ُكــّل	الذين	ســـاهموا	في	إقامة	هذه	
الـــدورات	الصيفية	املفيدة	والنافعة	من	املعلمن،	
وكذلك	مـــن	ُكــّل	املتعاونن	بكل	أشـــكال	التعاون،	
كمـــا	أتوّجـُه	أيضاً	بالشـــكر	للطلب،	وأمتنى	لهم	
أن	يكونوا	-إن	شـــاء	الله-	قد	اســـتفادوا	من	هذه	

الدورات	املباركة.	
اللـــُه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَــــى-	يقـــوُل	فـــي	كتابه	
الكـــرمي:	}َكَما	أَْرَســـلْنَا	ِفيُكْم	َرُســـوًل	ِمنُْكـــْم	يَتْلُو	
يُكْم	َويَُعلُِّمُكُم	الِْكتَاَب	َوالِْحْكَمَة	 َعلَيُْكْم	آيَاِتنَـــا	َويَُزكِّ
َويَُعلُِّمُكْم	َما	لَْم	تَُكونُـــوا	تَْعلَُموَن	)151(	َفاْذُكُروِني	
أَْذُكْرُكـــْم	َواْشـــُكُروا	ِلـــي	َوَل	تَْكُفُروِن{]البقرة:	
151-152[،	مـــن	أعظم	ِنَعِم	الله	-ُســـبْـَحانَـُه	
َوتََعالَـى-	علينا	كأمٍة	إْســـــَلمية	أن	يهيَئ	اللُه	لنا،	
	علينا	بأعظم	مصادر	الهداية	التي	نتلقى	 وأن	مُينَّ
مها	الله	 منها	املعـــارَف	اإللهية،	املعارَف	التـــي	قدَّ
-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	إلينا	وأنعـــم	بها	علينا،	كما	
	َشــــأنُُه-	 يذكـــر	لنا	في	اآلية	املباركة،	فالله	-َجــلَّ
بإرســـاله	الرسول	الذي	هو	خامت	األنبياء	محمداً	
-َصلَـــــَواُت	اللـــِه	َعلَيْـــــِه	َوَعلَـى	آِلـــــِه-	وبالقــرآن	
الكرمي	الـــذي	أنزله	إلى	هذا	النبـــي	العظيم،	هو	
هيأ	لنـــا،	وأنعم	علينا،	وأتاح	لنـــا	أن	نحصل	على	
املعارف	اإللهية،	على	العلوم	احلقيقية	النافعة.	
واإلنساُن	في	مسيرة	حياته	يفتقد	دائماً	ويفتقر	
ويحتاج	-حاجًة	ملحة-	إلـــى	العلم	وإلى	املعرفة؛	
حتـــى	تكـــوَن	مســـيرةُ	حياتـــه	مســـيرًة	صحيحًة،	
ينطلـــق	في	مواقفه،	في	أفعالـــه،	في	أعماله،	في	
اهتماماتـــه،	فـــي	توّجـهاتـــه،	في	ســـلوكياته	على	
أََسـاٍس	من	تلك	املعارف	الصحيحة،	على	أََسـاٍس	
	 مـــن	الهداية	اإللهيـــة	والتوجيهـــات	الربَّانية،	وإلَّ
كان	البديـــل	عـــن	ذلـــك	النطلقة	على	أََســــاٍس	
من	اجلهـــل،	النطلقـــة	اجلاهلة	التـــي	يتَحـّرُك	
اإلنســـاُن	فيها	بنـــاًء	علـــى	تصورات	خاطئـــة،	أَو	
أفـــكار	ظلمية،	واحلالـــة	هذه	هي	التـــي	ينطلق	
ـــا	منطلقـــاً	من	جهلـــه	اجلهل	 فيهـــا	اإلنســـان:	إمَّ
ـــا	باجلهـــل	املركَّب،	 البســـيط	كمـــا	يقولـــون،	وإمَّ
ـــب،	واجلهل	 ينطلـــق	انطلقـــًة	من	اجلهـــل	املركَّ
املركَّب:	هو	عندما	يتَحـّرك	اإلنسان	معتمداً	على	
أفـــكار	ظلمية،	وعلى	مفاهيَم	خاطئٍة	حتول	بينه	
وبـــن	معرفة	احلقيقة،	ويحمل	فـــي	نفس	الوقت	
تصورات	يتوهم	أَو	يظن	أنها	تصورات	صحيحة،	
وأنهـــا	أفكار	صحيحـــة،	وأنها	بالتالـــي	أعمال	أَو	

مواقف	صحيحة	وسليمة.	
واللـــُه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	أنعـــم	علينا	كأمٍة	
مســـلمة	بالقـــــرآن	الكـــرمي	وبالرســـول	العظيـــم	
-صلـــواُت	الله	وســـلُمه	عليه	وعلى	آلـــه-	وكان	

مة	ما	نســـتفيُده	من	الرســـول	 مـــن	أهّم	وفي	مقدِّ
ومـــن	القــرآن	الكـــرمي	هو	أن	نحصـــَل	على	العلم	
النافع،	علـــى	املعرفة	الصحيحة،	علـــى	الهداية؛	
ــًة	تنطلق	 ــًة	راشـــدة،	أُمَّ ــًة	واعية،	أُمَّ حتى	نكوَن	أُمَّ
في	مسيرة	حياتها،	وتتَحـّرك	في	مسيرة	حياتها،	
فـــي	أعمالها،	فـــي	مواقفها،	في	ســـلوكياتها،	في	
برامجها،	في	مشـــاريع	هذه	احلياة	الواسعة،	في	
ُكـــــّل	مجالت	هذه	احلياة،	على	أََســــاٍس	من	تلك	
املعـــارف،	فتكون	انطلقتُهـــا	انطلقًة	صحيحًة،	
انطلقة	مســـتقيمة،	انطلقـــة	حكيمة،	انطلقة	
قة،	وتبني	مســـيرة	حياتها	 راشـــدة،	انطلقة	موفَّ
ــٍة	 على	أََسـاٍس	من	املسؤولية،	من	املسؤولية،	كأُمَّ
تؤمـــن	باللـــه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَــــى-	ربـــاً،	وملكاً،	
هاً،	وتؤمن	باملعاد،	وتؤمن	 عاً،	وموجِّ وإلهاً،	ومشـــرِّ
باحلســـاب،	وتؤمن	باجلـــزاء،	وتؤمـــن	وتعي	بأن	
وجوَدها	في	هذه	احلياة	هو	وجوٌد	هادف،	وليس	
وجوداً	عبثياً،	كما	يتوهم	البعض	من	البشر	الذين	
	هذه	احلياة	ليـــس	وراءها	أي	أهداف،	 يظنون	أنَّ
ول	أية	غاية	مهمة،	وإمنا	وجد	اإلنسان	-بحسب	
توهمهـــم	وبحســـب	نظرتهم-	إمنا	اإلنســـان	في	
هـــذه	احلياة	يعيش	ليأكل،	ويـــأكل	ليعيش،	ل	أقل	

ول	أَْكثَــر!
اللـــُه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَــــى-	خلـــق	الســـمواِت	
هـــذه	 فـــي	 اإلنســـاَن	 وخلـــق	 باحلـــق،	 واألرَض	
احلياة	باحلق،	واإلنســـان	في	هـــذه	احلياة	يعيش	
ًل	ملسؤولية،	 مســـتخلفاً	في	هذه	األرض،	ومتحمِّ
منظوراً	ومرقوباً	برقابة	الله	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	
له	مســـؤوليٌة،	ولوجوده	هدٌف،	وبعد	هذا	الوجود	
فـــي	هذه	احلياة	هناك	احليـــاة	األُْخــَرى،	وهناك	
احلســـاب،	وهناك	اجلزاء،	واإلنســـان	يعيش	في	
هذه	احلياة	حتت	رقابة	الله	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	
خاضعـــاً	لرقابة	اللـــه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	أربعاً	
وعشرين	ساعة،	ل	تغيب	عنه	هذه	الرقابة	اإللهية	
املباشـــرة،	والرقابـــة	أيضـــاً	بواســـطة	امللئكـــة،	
بواســـطة	الوســـائل	اإللهيـــة	التي	حتصـــي	على	
هذا	اإلنســـان	ُكــّل	أفعالـــه،	وكل	تصرفاته،	والله	
-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	رســـم	لنا	فـــي	هذه	احلياة	
-كبشـــر-	رســـم	لنا	منهجاً	نعتمد	عليه،	نلتزم	به،	
نحتاج	إلى	أن	نتعرف	على	هذا	املنهج،	وأن	نرتبط	
بهذا	املنهج،	فاإلنســـان	-بشكٍل	أََسـاسٍي-	يحتاج	
إلـــى	العلم	وإلى	املعرفـــة،	واملعـــارف	اإللهية	هي	
م	لهذا	اإلنسان	الرؤية	الصحيحة،	واملنهجية	 تقدِّ
الصحيحة،	وترسم	له	مســـيرة	حياته	بشكٍل	تام،	
وجتعـــل	له	أَو	تؤّســـس	له	املنطلقـــات	الصحيحة	
واألســـس	الصحيحة	التي	ينطلق	من	خللها	في	
شتى	معارف	شؤون	هذه	احلياة،	حتى	في	العلوم	
م	لها	 الطبيعيـــة،	العلوم	الطبيعية	هـــدى	الله	يقدِّ
األســـس،	ويرســـم	لها	الغاية،	ويجعل	منها	علوماً	
هادفـــة،	وعلومـــاً	مثمـــرة،	وهدى	الله	هـــو	الذي	
يحضن	للمســـيرة	البشرية	حضارتها؛	حتى	تكون	
حضارًة	صحيحة،	قائمًة	على	أََسـاٍس	من	املبادئ،	

والقيم،	واألَْخــَلق،	واألهداف	العظيمة.	
واإلنســـان	إذا	انطلـــق	بجهل	في	هـــذه	احلياة،	
هـــو	يتَحــــّرك	بالتالي	في	أعمالـــه،	وفي	مواقفه،	
وفي	ســـلوكياته	التَحـّركات	اخلاطئة،	التي	تترك	
	 األثر	الســـلبي	علـــى	هذه	احليـــاة،	إن	منشـــأ	كلِّ
	التصرفات	اخلاطئة،	 النحرافات،	وإن	منشأ	ُكلِّ
	املواقـــف	الباطلة:	هـــو	النحراف	 وإن	منشـــأ	كلِّ
عن	املعارف	اإللهيـــة	الصحيحة،	عن	التوجيهات	
ا	على	مفاهيَم	 اإللهية	احلقيقية،	هو	العتماد:	إمَّ
ا	على	تصّورات	جاهلـــة،	ينطلُق	فيها	 باطلـــٍة،	وإمَّ
اإلنســـان	ل	يســـتند	فيهـــا	إلـــى	الهدايـــة	اإللهية	

واملعارف	اإللهية	الصحيحة.	
نحن	نرى	في	واقع	أمتنا	اإلْســـــَلمية	كم	تركت	
امـــة	من	أثٍر	ســـلبي	في	 األفـــكار	الظلميـــة	الهدَّ

الكثير	من	الناس،	في	الّتجاهن:
اّتجـــاه	األفـــكار	الظلمية	التي	تؤّســـس	للغلو،	
وتؤّســـس	لإلفـــراط	وللتجـــاوز،	كما	هـــي	احلالة	
	األفكار	الظلمية	 بالنســـبة	للقوى	التكفيرية،	إنَّ
هـــي	التـــي	تصنع	مـــن	اإلنســـان	إمـــا	داعشـــياً،	
تـــاً،	متوحشـــاً،	له	نظرة	 تكفيريـــاً،	مغاليـــاً،	متزمِّ
خاطئة	وفهم	خاطئ	للمفاهيم	الدينية،	فيتَحـّرك	
ـــــة	بشـــكٍل	خاطـــئ،	وبشـــكٍل	 فـــي	أوســـاط	األُمَّ
ا،	 ــة	الضرر	الكبير	جّدً منحرف،	ويلحق	بهذه	األُمَّ
ل	خطـــورًة	على	 ويتحول	إلى	إنســـاٍن	خطر	يشـــكِّ
أمته،	على	أمنها،	على	اســـتقرارها،	على	خيرها،	
علـــى	ألفتهـــا،	علـــى	وحدتهـــا،	ينشـــر	البغضـــاء	
والكراهية،	يهدم	القيم	العظيمة	لهذا	اإلْســـــَلم:	
قيـــم	الرحمة،	قيـــم	احلكمة،	القيـــم	اخليِّرة	التي	
تبني	اجملتمع	مجتمعـــاً	خيِّراً،	صاحلاً،	متراحماً،	
متعاونـــاً،	متكاتفاً،	محســـناً،	يبني	على	أََســــاٍس	
مـــن	التوحش،	والكراهيـــة،	والبغضـــاء،	وانعدام	
الرحمـــة،	وينطلق	في	هذه	احليـــاة	أيضاً	مرتبطاً	
ــة	الذين	يســـتغلونه،	 بشـــكٍل	أَو	بآخر	بأعداء	األُمَّ
ويرون	فيه	أداًة	تســـتغل	في	تشويه	اإلْســَلم	أولً،	

ــة	من	الداخل	ثانياً.	 وفي	تدمير	األُمَّ
والّتجـــاه	اآلخـــُر	الذي	نـــرى	أثَره	الســـيَء	في	
واقع	أمتنا	اإلْســَلمية؛	نتيجًة	لألفكار	الظلمية	
امة،	ونتيجًة	للنحراف	عن	املعارف	اإللهية	 والهدَّ
الصحيحة،	وعن	املفاهيم	الصحيحة،	هو	الّتجاه	
ــة	 الذي	أيضاً	يبني	حالًة	من	التبعية	في	واقع	األُمَّ
ألعدائهـــا،	التبعية	الثقافيـــة،	التبعيـــة	الفكرية،	
مها	 الجنـــرار	وراء	املفاهيـــم	اخملادعة	التـــي	يقدِّ
ـــــة،	فيضربون	بها	القيـــَم	واألَْخــَلق	 أعـــداء	األُمَّ
ــة	للطغاة	 ن	أبنـــاء	األُمَّ ــة،	وتدجِّ في	أوســـاط	األُمَّ
ــة	 واجلائريـــن	واملســـتكبرين،	وتهيـــئ	هـــذه	األُمَّ

للخنوع	والستسلم	ألعدائها.	
كلتـــا	هاتن	احلالتن	هي	ناشـــئة	عـــن	األفكار	
الظلمية،	عـــن	اجلهل	املركَّب	الذي	انتشـــر	بن	
ــة	بشـــكٍل	كبيـــر،	فأنشـــأ	دواعش	من	 أبنـــاء	األُمَّ
ــن	عـــن	القيم	ويعيشـــون	 جانـــب،	وأنشـــأ	منحلِـّ
ــة(	 حالـــة	التبعية	العميـــاء	لألعداء	)أعـــداء	األُمَّ
فـــي	املفاهيـــم،	وفي	التبعيـــة	الثقافيـــة،	والتبعية	
ا،	اجلهل	 الفكرية،	وهـــذه	هي	حالة	خطيرة	َجـــّدً
يَّة	في	املفاهيم	هي	أخطر	من	اجلهل	 املركَّب	واألمِّ
َيّة	القراءة	والكتابة،	 البســـيط،	وهي	أخطر	من	أمِّ
الشاعر	يقول	وهو	يتحدث	عن	اجلهل	املركَّب:

قال	حماُر	احلكيم	يوماً:
لو	أنَصَف	الدهُر	كنُت	أرَكْب

ألَنَّني	جاهــٌل	بسيـــٌط
ــْب وصاحبـي	جاِهــٌل	مــركَّ

	
	التي	تنتشـــُر	حتى	في	أوســـاط	الكثير	 ـــةُ يَّ 	األُمِّ
يَّة	 من	النخب	األكادميية،	والنخب	العلمية	هي	أمِّ
املفاهيم،	التصـــورات	اخلاطئـــة،	وكذلك	احلالة	
التي	جندها	لدى	املتزمتـــن	واملغالن	واملفرطن	
والدواعش	والتكفيرين	هي	املفاهيم	الظلمية،	
املفاهيم	اخلاطئة،	التصورات	اخلاطئة،	وكل	هذا	
ميكـــن	أن	نعاجله	بالرجوع	إلـــى	املنبع	الصحيح،	
املنبع	الصافي	للعلوم	واملعـــارف	اإللهية:	الثقافة	
القــرآنيـــة،	القــرآن	الكـــرمي	كما	هو،	الرجوع	إلى	
مـــه	القــرآن	الكرمي،	 القـــــرآن	الكرمي	وفق	ما	يقدِّ
وليـــس	رجـــوع	املتزمتـــن	واملزيفـــن	للحقائـــق،	
الذيـــن	يهدفون	حتـــى	إن	رجعوا	إلـــى	النصوص	
القــرآنيـــة	إلى	العمـــل	على	حتريـــف	مفاهيمها،	
	مفاهيمهـــا؛	لتكوَن	متوافقـــًة	مع	رؤاهم،	 إلـــى	لَيِّ
مع	تصوراتهم،	مـــع	أفكارهم	اخلاطئة	والســـيئة	
ــة	إلى	احلضيض،	 والظلمية	التي	أوصلـــت	األُمَّ
ا،	إلى	مرحلة	 ــة	إلى	مرحلة	سيئة	جّدً أوصلت	األُمَّ
مت	عليها	فيه	ســـائر	األمم	 التخلف	في	زمن	تقدَّ

في	ُكــّل	مجـــالت	احلياة،	بينمـــا	القــرآن	الكرمي	
مبـــا	فيه	من	املعـــارف	الصحيحة	يؤّســـس	ويبني	
حلضـــارٍة	عظيمـــة،	بـــدًءا	مـــن	تقدميـــه	مفهوماً	
صحيحـــاً	للســـتخلف	في	األرض،	مـــاذا	يعني	
الوجـــود	البشـــري	على	هـــذه	احلياة؟	فيؤّســـس	
حلضارة	صحيحة،	حضارة	عظيمة	تبني	احلياة،	
وتبنـــي	في	هذه	احليـــاة	أيضاً	القيـــم	واألَْخــَلق	

العظيمة.	
اللُه	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	في	هذه	اآلية	املباركة	
ُم	لنا	الصورةَ	الصحيحَة	عن	املعارف	اإللهية	 يقـــدِّ
وأثرها	في	اإلنســـان،	لحظوا	أيهـــا	األعزاء،	في	
كثيٍر	من	احلالت	قد	يبدأ	اخلطأُ	بدًءا	من	الهدف	
من	التعلم	والتعليم،	عندما	يكوُن	الهدُف	الرئيسي	
ملســـألة	التعلم	والتعليم	هو	الهدَف	املادي،	]أنا	
أريـــد	أن	أتعلـــم	ألحصـــل	على	وظيفـــة	فأحصل	
علـــى	مرتب[،	هنا	يبدأ	اخلطأ،	ثم	يكوُن	لهذا	
اخلطأ	آثاٌر	ســـليبٌة	على	طول	املســـيرة	التعليمية	
والعمليـــة،	نحن	-فـــي	البداية-	يجـــب	أن	نعرف	
ــٌة	 ملـــاذا	نتعلم؟	ما	الهدف	من	هذا	التعلم؟	نحن	أُمَّ
مســـلمة،	نرتبط	بالله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	حتى	
في	أهدافنا	في	هذه	احلياة،	أهداف	مسيرة	هذه	
احلياة،	ننشـــد	رضا	الله	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	من	

ُكــّل	عمل،	ومن	ُكــّل	سعٍي	نسعى	فيه.	
اللُه	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	هو	نصب	أعيننا،	هو	
وجهتُنـــا،	إليه	املصيُر،	ورضاه	هـــو	الهدف	األول	
الـــذي	نســـعى	للوصـــول	إليـــه.	أن	يكـــون	الهدف	
أن	حتصـــل	على	مقام	معنـــوي،	أَو	أهداف	مادية	
تكـــون	هـــي	األهداف	بنفســـها.	هذا	هـــو	اخلطأ	
بعينـــه،	هذا	هو	الذي	َضَيَّعنـــا	كأمة،	لحظوا	في	
ى	هـــم	يحرصـــون	علـــى	أن	يرتبَط	 األمم	األُْخـــــرَ
رئيســـية	 كبيـــرة	كأهـــداف	 بأهـــداٍف	 اإلنســـاُن	
ملســـيرته	التعليمية،	أهداف	رئيسية	جامعة	تبني	
ــة	لها	 ــة	قوية،	أُمَّ ــة	متحضرة،	أُمَّ أمتهـــم	كأمة،	أُمَّ

أهداف	كبيرة،	حتى	أنها	تنُشُد	دوراً	عاملياً.	
لو	نأتي	مثًل	إلى	العملية	التعليمية	في	أمريكا،	
أَو	فـــي	اليابـــان،	أَو	في	أوروبـــا،	أَو	في	الصن،	ل	
جنـــد	أهدافاً	فرديـــًة،	ول	جند	اإلنســـاَن	يرتبُط	
بَهـــدٍف	شـــخصي	ضيـــق	ومحـــدود:	]يريد	أن	
يتعلَم؛	كي	يحصَل	علـــى	وظيفة؛	كي	يحصَل	على	
مرتب،	والســـلم	ختـــام،	وانتهـــى	املوضوع[.	
أن	 علـــى	 كبيـــرةٌ،	يحرصـــون	 أهـــداٌف	 لهـــم	 ل،	
ينشـــؤوا	أمماً	كبيـــرة،	قوية،	متحضـــرة،	متمّكنة،	
ذات	حضـــور	عاملي،	وأَْكثَـــــر	من	هذا،	بطموحات	
اســـتعمارية،	يفكـــر	أن	يتعلم؛	لكي	يكـــون	له	دور	
كبير	حتى	على	املســـتوى	العاملـــي،	أن	تكوَن	أمته	
ــة	 ــة	األقوى	في	هذا	العالم،	أن	تكوَن	أُمَّ هـــي	األُمَّ
ذات	منعـــة،	ذات	إْمَكـانيـــات	هائلة،	أن	تتمّكَن	من	
استغلل	ُكــّل	موارد	هذه	احلياة،	وكل	ما	في	هذه	
احلياة	من	نعم	وإْمَكـانيات	ملا	يحّقــق	لها	الرفاهية	

والسعادة.	أهداف	عامة،	وأهداف	كبيرة.	
نحن	رسم	لنا	اإلْســَلُم	أهدافاً	أعظَم،	وأهدافاً	
أسمى،	وأهدافاً	أَْكَبــَر،	وجعل	مسيرتَنا	التعليمية	
مســـيرةَ	بناٍء	لك	كإنسان؛	كي	تكون	إنساناً	بناؤك	
لكـــي	يتحّقــق	فيـــك	الكمال	والنضج	اإلنســـاني،	
تكون	إنســـاناً	زاكيـــاً،	تتحلى	مبـــكارم	األَْخــَلق،	
حتمُل	نفســـاً	زكية	غير	مّدنسة،	نفساً	تتربى	على	
مكارم	األَْخــَلق،	وتكون	إنســـاناً	راشداً،	حكيماً،	
متنـــوراً،	حتمـــل	املعـــارف	الصحيحـــة،	والرؤيـــة	
الصحيحة،	والفهم	الصحيح،	ولهذا	نقيس	أهمّية	
هذا	التعليم	الصحيح	بأثره	العظيم	في	اإلنسان.	
هدى	اللـــه	له	هذا	األثُر	في	اإلنســـان،	يَُعـلُِّمَك	
لكـــي	تعمـــل،	َويَُعـلُِّمَك	لكـــي	تزكـــو،	َويَُعـلُِّمَك	لكي	
تتَحـّرَك	كمسؤول	في	هذه	احلياة	يتصرف	ويعمل	
بشكٍل	صحيح،	َويَُعـلُِّمَك	لكي	تكوَن	مرتبطاً	مبنهج	
الله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	املنهج	العظيم؛	ألَنَّه	في	
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النهاية	العمليـــة	التعليمية	لها	منهج،	هذا	حاصل	
فـــي	ُكــّل	الدنيا:	العملية	التعليمية	لها	منهٌج،	هذا	
املنهـــُج	يتضمن	معارَف	معينـــة،	مقروءاٍت	معينًة،	
ُم	لإلنسان	لكي	يؤمَن	بها،	ولكي	 أفكاراً	معينة	تُقدَّ
يقتنـــع	بها،	ولكـــي	يتَحـّرك	في	هـــذه	احلياة	على	
أََسـاســـها	وبالســـتفادة	منها،	نحن	كأمٍة	مسلمة	
لدينـــا	أعظم	منهج،	واللـــه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	
حينما	قال	في	هذه	اآلية	املباركة:	}َكَما	أَْرَســـلْنَا	
يُكْم	 ِفيُكـــْم	َرُســـوًل	ِمنُْكْم	يَتْلُـــو	َعلَيُْكْم	آيَاِتنَـــا	َويَُزكِّ
َويَُعلُِّمُكُم	الِْكتَـــاَب	َوالِْحْكَمَة	َويَُعلُِّمُكْم	َما	لَْم	تَُكونُوا	
تَْعلَُموَن{،	يعلِّمنـــا	املعارَف	التي	ل	وجوَد	لها	عند	
	 بقية	البشـــر،	معارف	ل	ميكن	احلصول	عليها	إلَّ
مه	في	كتابه	املبارك	من	 من	الله،	من	خلل	ما	قدَّ
ا،	واألفكار	الصحيحة	 هذه	املعارف	العظيمة	جّدً
التي	نســـتفيد	منها	أفكاراً	صحيحـــة	وتصورات	
صحيحة	عن	هذه	احلياة،	وعن	واقع	هذه	احلياة،	
وعـــن	أهـــداف	هـــذه	احلياة،	عـــن	مســـيرة	هذه	

احلياة.	
َوَل	 ِلـــي	 َواْشـــُكُروا	 أَْذُكْرُكـــْم	 }َفاْذُكُروِنـــي	
	هذا	يؤّســـُس	لنا	أولً	الســـتقلل	 تَْكُفُروِن{؛	ألَنَّ
الفكـــري	والثقافـــي،	وهـــذه	مـــن	أهـــّم	املســـائل	
على	اإلطـــلق،	ل	ميكن	لنا	-كأمـــة-	أن	يتحّقـِـَق	
لنـــا	اســـتقلٌل	سياســـي،	واســـتقلٌل	اقتصادي،	
واســـتقلٌل	في	واقعنـــا	كأمة،	إْن	لـــم	يتحّقــْق	لنا	
الستقلُل	الثقافي	والفكري،	وهذه	اآلية	تبن	لنا	
	اللَه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	ربطنا	به	في	مسألة	 أنَّ
املعـــارف	والثقافة؛	لكي	نحصل	على	الســـتقلل	
الفكـــري	والســـتقلل	الثقافـــي،	وربطنا	بأعظم	
مصدر	للمعارف	املعارف	اإللهية	التي	يعلمنا	الله	
بهـــا:	}َواتَُّقوا	اللََّه	َويَُعلُِّمُكـــُم	اللَُّه{]البقرة:	من	
اآليـــة282[،	معارف	من	اللـــه،	علوم	من	الله،	
الـــذي	يخبرنا	بها	هو	اللـــه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	
	شـــيٍء	 ولهذا	قـــال:	}يَتْلُـــو	َعلَيُْكـــْم	آيَاِتنَا{،	وأيُّ
أعظـــم	من	هـــذا!	هل	هناك	أحد	أعلـــم	من	الله؟	
هـــذه	هي	املعـــارف	الصحيحة:	معـــارف	من	الله	
-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	ثم	أيضاً	يحمينا	من	املفاهيم	
	 الظلميـــة	والتصـــورات	اخلاطئـــة	التـــي	تُِضـــلُّ
اإلنســـان،	والتـــي	يخطئ	بها	اإلنســـان،	وينحرف	
مـــن	خللها	في	مســـيرة	حياته،	ولهذا	أثر	ســـيء	
فـــي	واقع	احليـــاة	بكلهـــا،	ثم	نلحظ	األثـــر	املميز	
والبناء	الصحيح	لإلنسان	من	خلل	هذه	املعارف	
في	نفس	اإلنســـان	وفي	مفاهيمه،	ثم	بالتالي	في	

اهتماماته	وأعماله	وسلوكياته.	
َوتََعالَــــى-	 أوُل	أثـــر	لهـــدى	اللـــه	-ُســـبْـَحانَـُه	
وللمعـــارف	الصحيحـــة:	هو	األثـــُر	اإليَْمــاني	في	
العلقة	مع	الله	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	املعرفة	بالله	
	 معرفًة	صحيحًة	تترك	أثراً	من	احملبة	لله	فوق	كلِّ
محبة،	ومن	اخلشية	لله	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	الله	
يقـــول	في	كتابه	املبارك:	}لَـــْو	أَنَْزلْنَا	َهَذا	الُْقْرآَن	
ًعا	ِمْن	َخْشَيِة	اللَِّه	 َعلَى	َجَبٍل	لََرأَيْتَُه	َخاِشًعا	ُمتََصدِّ
ُروَن{ َوِتلَْك	اأْلَْمثَـــاُل	نَْضِربَُها	ِللنَّاِس	لََعلَُّهـــْم	يَتََفكَّ
]احلشـــر:	اآلية21[،	هذا	األثُر	املهم	يسمو	
باإلنســـان،	يرقـــى	باإلنســـان،	يكبـــر	باإلنســـان،	
يســـاعده	على	الســـتقامة	فـــي	مســـيرة	حياته،	
	 ينطلق	في	هذه	احلياة	إنســـاناً	يحب	الله	فوق	كلِّ
	شيء،	فيمتلك	طاقة	 شـــيء،	ويخشى	الله	فوق	كلِّ
ا،	يســـتند	إلى	الله	 هائلة،	قوة	معنوية	عظيمة	جّدً
في	مواجهة	ُكـــــّل	التحديات	وكل	األخطار،	يؤمن	
بالله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	وبهذا	اإليَْمــان	ينطلق	
	اللـــه،	ويحب	الله	 في	هـــذه	احلياة	ل	يخشـــى	إلَّ
	شـــيء،	يتحرر	من	قيـــود	وأغلل	احملبة	 فـــوق	كلِّ
املادية	التي	هي	مفرطة،	وأيضاً	من	أغلل	وقيود	
اخلشـــية	مـــن	النـــاس،	فيمتلـــك	طاقـــة	إيَْمــانية	
هائلـــة،	ويتصل	بحبل	الله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-؛	
ليحظى	من	خـــلل	هذا	اإليَْمـــــان	وهذه	العلقة	

بالرعاية	اإللهية	الدائمة:	هدايًة،	وعوناً،	وتثبيتاً،	
وتأييداً،	وســـكينًة،	وتوفيقاً،	ويكون	لهذا	أثر	كبير	

في	حياته.	
أثـــر	هذا	أيضاً	-كما	قلنا-	في	التزكية	ومكارم	
األَْخــَلق:	ُكــّل	ما	في	واقع	هذه	احلياة	من	جرائم	
ومفاسد	ومظالم	تؤثر	على	حياة	البشر،	وتشقي	
هذا	اإلنســـان،	منشـــؤها	خلٌل	فـــي	التزكية،	خلل	
في	الـــزكاء	)في	زكاء	النفوس(،	اإلنســـان	اجملرم	
الشـــرير،	اإلنســـان	الطاغية،	اإلنســـان	املفسد،	
اإلنسان	املنحرف	أَْخــَلقياً	يعاني	من	مشكلة	في	
زكاء	النفـــس،	القــرآن	الكـــرمي،	املعارف	اإللهية،	
العلم	احلقيقي	والنافع	من	أهّم	آثاره	في	اإلنسان	
أنـــه	يزكِّي	النفس	البشـــرية،	يربيهـــا	على	مكارم	
األَْخــَلق،	يســـمو	بها؛	حتى	تكون	نفســـاً	تعشـــق	
مـــكارم	األَْخـــــَلق،	ومتقـــت	مســـاوئ	األَْخــَلق،	
إنساناً	يرى	الشرف	في	العفة،	يرى	الكرامة	شيئاً	
عظيماً	ينشد	إليه،	ينجذب	إليه،	يتأثر	به،	فينشأ	
إنســـاناً	صادقاً،	صاحلاً،	عنصراً	خيِّراً	في	واقع	

احلياة.	
عندمـــا	نـــرى	األثَر	الســـيَء	للخلـــل	الكبير	في	
	موقع	 التزكيـــة	في	الناس،	في	اإلنســـان	فـــي	أيِّ
	مجاٍل	من	مجالت	 من	مواقع	املسؤولية،	وفي	أيِّ
احلياة،	أما	إذا	كان	اإلنســـان	السيء	الذي	يعاني	
من	خلل	في	تزكية	النفس	في	موقع	مهم	في	هذه	
احلياة	من	مواقع	املســـؤولية:	أميـــر،	أَو	ملك،	أَو	
رئيس،	أَو	مســـؤول،	يكون	ضـــرره	أَْكَبــر	في	واقع	
احلياة،	ودوره	أســـوأ	في	واقع	احلياة،	واإلنســـان	
بشكٍل	عام،	ثم	اجملتمع	كمجتمع،	إذا	كان	مجتمعاً	
يتزكـــى،	يتربى	على	مـــكارم	األَْخــَلق،	تســـتقيم	
حياتـــه،	تصلـــح	حياته،	يســـمو،	ينمـــو	وتنمو	فيه	
مـــكارم	األَْخــَلق،	وتنمـــو	فيه	احليـــاة	على	نحٍو	
عظيـــم،	ولهذا	يقول	اللـــه	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-:	
يُكْم{،	فالتعليم	والتربية	 }يَتْلُو	َعلَيُْكْم	آيَاِتنَا	َويَُزكِّ
مقترنان،	والتعليم	الصحيح	هو	الذي	يربي	تربية	
صحيحـــة،	واملفاهيـــم	اخلاطئة	هـــي	التي	تربي	

تربيًة	سيئة.	
مـــن	أهـــّم	اآلثـــار	للعلـــم	الصحيـــح	واملعـــارف	
اإللهيـــة	النافعة	الستشـــعار	للمســـؤولية:	وهذا	
موضوٌع	رئيســـٌي	وأََسـاســـٌي	في	املعارف	اإللهية،	
وفي	الثقافـــة	القــرآنية،	وفي	املفاهيم	القــرآنية،	
القـــــرآن	الكرمي	والرســـول	-صلـــواُت	الله	عليه	
وعلى	آله-	يعلِّمنا	املســـؤولية،	من	أهّم	ما	يعلمنا،	

مة	ما	يعلِّمنا	املســـؤولية،	أن	استشـــعر	 وفـــي	مقدِّ
مســـؤوليتي	في	هذه	احلياة،	مســـؤوليتي	في	ُكــّل	
مجـــال	مـــن	مجـــالت	حياتي،	بـــدًءا	مـــن	واقعي	
الشخصي	في	سلوكياتي،	في	تصرفاتي،	ثم	جتاه	
محيطي	األســـري،	ثم	جتـــاه	محيطي	اجملتمعي،	
ثم	جتاه	البشـــرية	بشـــكٍل	عـــام،	وتأتـــي	فرائض	
معينـــة،	مثل:	فريضة	األمر	باملعروف	والنهي	عن	
املنكـــر	مبفاهيمها	الصحيحـــة	القــرآنيـــة،	التي	
	مجاٍل	من	مجالت	احلياة	لتصلح	 تتجـــُه	نحو	ُكــلِّ
فيه،	لتصححه،	لتبنيه	على	أََســــاٍس	من	املبادئ،	
والقيـــم،	واألَْخــَلق،	واملصلحـــة	العامة،	واخلير	
لهذا	اإلنســـان.	فريضـــة	اجلهاد	في	ســـبيل	الله	
مبفهومهـــا	الصحيح	البنَّـــاء	لدفع	الظلـــم،	لدفع	
ــة،	حلماية	 الطغيـــان،	لدفع	الشـــر،	حلمايـــة	األُمَّ
اســـتقللها	وكرامتهـــا	والدفاع	عنهـــا..	ثم	هكذا	
مســـؤوليات	متعـــددة:	مســـؤوليات	فـــي	اجلانب	
املالي،	مسؤوليات	في	ُكــّل	املعاملت؛	حتى	تكوَن	
املعاملُة	من	أهّم	ما	يتجســـد	فيـــه	الدين،	لدرجة	
أن	يقـــول:	)الدين	املعاملة(،	املســـؤولية	هذه	التي	
يربينا	عليها	اإلْســـــَلم	فتجعلنا	نتَحـّرك	في	هذه	
احليـــاة	ونحن	ندرك	مـــا	علينا	من	مســـؤوليات،	
ونتصرف	بناًء	على	هذه	املســـؤوليات،	من	أهّم	ما	
في	اإلْســَلم،	من	أهّم	ما	في	القــرآن،	من	أهّم	ما	
مـــه	املعارف	اإللهية،	فمـــن	يأتي	ليعلم	الناس	 تقدِّ
األنانيـــة،	واجلمـــود،	والقعـــود،	واللمســـؤولية،	
املهمـــة	 بالقضايـــا	 واللمبـــالة	 والنفـــلت،	
	املفاهيم	 والقضايا	اجلامعة،	هو	ل	يَُعلِّم	الناس	إلَّ

امة.	 	األفكار	الظلمية	الهدَّ اخلاطئة،	إلَّ
مـــن	أهـــّم	األثـــر	العظيـــم	للمعـــارف	اإللهية،	
للعلـــم	 القــرآنيـــة،	 للثقافـــة	 الكـــرمي،	 للقـــــرآن	
النافع	هـــو	الوعـــي،	الوعي:	هو	يعلِّمـــك	الوعي،	
أن	تكوَن	إنســـاناً	ميتلك	الوعَي	جتاه	ُكــّل	شـــؤون	
احليـــاة:	الوعي	بالناس،	الوعـــي	بالواقع،	الوعي	
باألحـــداث،	الوعـــي	بالفئـــات	التـــي	تتَحـّرك	في	
واقع	البشـــر	مهما	كانت	عناوينهـــا	التي	تتَحـّرك	
من	خللها،	الوعي	باملســـؤولية،	الوعي	الذي	هو	
نوٌر	تســـتضيء	به	جتـــاه	واقع	احليـــاة،	وهذه	من	
أهّم	الثمـــار	اجملتنـــاة،	والثمار	الطيبـــة،	والثمار	
العظيمـــة	للعلم	النافع،	للثقافـــة	القــرآنية،	لهدى	
الله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	البصائر،	الله	يقول	في	
كتابـــه	الكرمي:	}َقْد	َجاَءُكْم	بََصاِئُر	ِمْن	َربُِّكْم	َفَمْن	
َفِلنَْفِســـِه{]األنعام:	من	اآلية104[،	 أَبَْصَر	

ــة	 ن	األُمَّ ن	الساحة	يحصِّ هذا	الوعي	الذي	يحصِّ
من	ُكــّل	األفكار	الظلميـــة،	ومن	ُكــّل	الظلمين	
الذين	يأتـــون	حتت	أي	عنوان،	فـــل	يتمّكنون	من	
خـــداع	من	امتلك	الوعي	من	خلل	هدى	الله،	من	
خلل	العلم	النافع،	ل	ينخدع	بأية	عناوين	وراءها	
امة	وتدميرية،	 قوى	ظلمية،	ووراءها	مســـاٍع	هدَّ
يعـــرف	أســـاليب	أهـــل	الباطـــل،	أســـاليب	أهـــل	
الضلل،	األســـاليب	والعناوين	التي	يســـتخدمها	
الظلميـــون	مـــن	ُكــّل	فئات	البشـــر	وأشـــكالهم،	
ن	بالوعي	ل	ينخدع،	وفي	نفس	 وبالتالي	هو	محصَّ
،	ل	يعيش	 	ودبَّ الوقت	ل	يتأثر	تأثراً	سيئاً	ملن	هبَّ
حالـــة	الفوضى	في	التلقي	والتأثر	بكل	ما	ســـمع،	
ليس	إنســـاناً	فاضياً،	ما	ســـمعه	تأثَّر	به،	البعض	
مـــن	الناس	كما	نقـــول:	)كالصحـــن	اللقط(،	ما	
وصل	اســـتقبله	اســـتقبله	وتأثَّر	به،	قد	يسمع	أي	
كلمة	من	أي	إنســـان	وتأثَّر	بها،	بنى	عليها	تصوراً،	
بنـــى	عليها	موقفاً.	مثـــل	هذا	اإلنســـان	لن	يكون	
نك	من	الســـتغلل،	 راشـــداً،	الوعـــي	هـــو	يحصِّ
اإلنســـان	يُســـتَغل،	اإلنسان	يُســـتَعبد	-إلى	درجة	
الســـتعباد-	إن	لم	ميتلـــك	الوعـــَي؛	ألَنَّهم	يأتون	
	فئات	الضـــلل	تأتي	حتَت	عناويـــَن	معينة،	 ُكـــــلَّ
ُكـــــّل	فئة	ضلل	لها	نشـــاط	إعلمي،	لها	نشـــاط	
ثقافـــي،	لها	نشـــاط	ذو	طابع	فكـــري،	حتاول	من	
ن	اآلخرين	لها،	وأن	تستغلهم،	وأن	 خلله	أن	تدجِّ
تســـتعبدهم،	وأن	تخضعهـــم،	وأن	تهيأ	الســـاحة	
إذا	 فاألمـــة	 وتوّجـهاتهـــا،	 وأهدافهـــا	 ملواقفهـــا	
ه	اآلخرون	إليك	 امتلكت	الوعـــي	حتصنت،	لو	وجَّ
مليون	قناة	فضائية،	وأتوا	إليك	مبليون	تكفيري،	
وأتوا	إليك	بأي	وسيلة	وبأي	عنوان،	لن	يستطيعوا	
أن	يؤثِّـــروا	فيك	أبداً،	ول	أن	يغيِّـــروا	فيك	قناعًة	
واحدة	ابتنت	على	يقن،	على	وعي،	على	بصيرة،	
ناً	فل	تتأثر	من	هنا	أَو	هناك.	 بل	تكون	أنت	محصَّ
اليـــوَم	لـــو	نأتـــي	إلـــى	ُكــّل	فئـــات	الســـتكبار،	
مة	األمريكـــي،	ُكــّل	فئات	الســـتكبار	 وفـــي	املقدِّ
والســـتعمار	والطغيان	في	هذا	العالم	لها	نشاط	
هائل،	نشـــاط	عنوانه	العام	هو	احلرب	الناعمة،	
نشاط	ذو	طابع	فكري،	ذو	طابع	إعلمي،	ذو	طابع	
نون	من	التأثير	على	الناس	من	 تثقيفي،	وهم	يتمكَّ
	الستعباد	للناس،	والسيطرة	 خلل	هذا،	ومن	ثَمَّ
علـــى	الناس،	اإلنســـان	إذا	متت	الســـيطرة	عليه	
فكرياً	وثقافياً،	أمكنت	الســـيطرة	عليه	سياسياً،	
أمكنت	الســـيطرة	عليه	والســـتعباد	له	في	واقع	

حياته.	
	ما	نحتاج	إلى	أن	 ونحـــن	في	هذه	املرحلة	أهـــمُّ
نتسلَح	بسلح	الوعي،	وأن	نتحصن	بالوعي	جتاه	
ُكــّل	ما	ميتلكه	األعداء	من	وسائل	للتأثير	الفكري	
والثقافـــي،	ولصناعة	الرأي	العـــام،	وللتأثير	على	
البشرية	في	أفكارها	وتوّجـهاتها،	فمن	أهّم	اآلثار	
العظيمة	لهـــدى	الله	وللعلم	النافع	الوعي:	الوعي	
بالعـــدّو،	الوعي	بالناس،	الوعـــي	باحلياة،	الوعي	
بالواقـــع،	الوعـــي	باألحداث،	مفاهيـــم	صحيحة	
هي	متثِّـــل	النور	تســـتضيء	بهـــا،	وبصائر	تبصر	
بهـــا	الواقع	كما	هو،	احلقائـــق	كما	هي،	األحداث	

بخلفياتها	احلقيقية،	بحيثياتها	الواقعية.	
أيضـــاً	من	هـــم	آثار	هـــدى	الله	والعلـــم	النافع	
واملعـــارف	اإللهيـــة	احلكمـــة:	ولهـــذا	}َويَُعلُِّمُكُم	
الِْكتَاَب	َوالِْحْكَمـــَة{	)َوالِْحْكَمَة(،	احلكمة	عندما	
منتلك	الـــرؤى	الصحيحة	الصائبة،	وبالتالي	نزن	
على	ضوئهـــا	تصرفاِتنـــا،	ومواقَفنـــا،	وأعمالَنا،	
وســـلوكياِتنا،	نكون	حكماَء،	ونحن	كشـــعٍب	ميني	
وشـــغوفن	 للحكمـــة،	 بـــاً	 ُطلَّ نكـــوَن	 أن	 يجـــُب	
باحلكمـــة،	وحريصـــن	علـــى	احلكمـــة،	أن	يكون	
اإلنسان	حكيماً	في	رؤيته،	وفي	تصرفه	احلكيم،	

وفي	قوله	احلكيم،	وفي	موقفه	احلكيم.	
)اإليَْمـــــان	ميـــان،	واحلكمة	ميانية(،	ســـنكون	

السيد عبدالملك الحوثي في خطاب اختتام المراكز الصيفية:

القرآُن يبني حضارًة عظيمًة ونأمل استمراَر األنشطة التعليمية

خطاب السيد

مصلحُة اليمنيين في األخّوة والممارسات في عدن فضيحة 
للعدو وعمالئه

نصيحتي لإلمارات أن تكوَن جادًة في انسحابها

تسيُس الحج واستغالُل منابره لتوجيه خطابات معادية يثبُت 
عدَم جدارة النظام السعودي بإدارته
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كشعٍب	ميني	حكماء	بقدر	ما	نرتبط	بهذا	الهدى:	
بهـــدى	اللـــه،	بكتابـــه	الكـــرمي،	بثقافتـــه	املباركة،	
عندمـــا	نرتبـــط	بالعلـــم	النافـــع،	عندمـــا	نرتبط	
باملعـــن	الصافي	للمعارف	فنحصل	على	املعارف	
الصحيحـــة،	نكون	-بالفعـــل-	حكماء	في	الرؤية،	
فـــي	املوقـــف،	فـــي	التصرف،	فـــي	الســـلوكيات،	
ونكـــون	شـــعباً	راشـــداً،	أمتنا	بشـــكٍل	عـــام	كأمٍة	

إْســَلمية	كذلك.	
فهـــذه	اخلمس	العناصـــر	األََسـاســـية	هي	في	
مة	مـــا	مييِّز	هدى	الله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	 مقدِّ
فـــي	أثره	في	اإلنســـان،	األثـــر	الطيـــب	والعظيم	
للمعـــارف	الصحيحة	واملعـــارف	اإللهيـــة	والعلم	
م	مفاهيَم	 	الذي	يقـــدِّ النافـــع،	أما	العلـــُم	الضـــارُّ
خاطئـــًة	حتت	عنوان	علم،	أفـــكاراً	ظلمية	حتت	
عنـــوان	علم،	فهو	اجلهـــل	املركَّب،	اجلهل	املركَّب،	
يَّة	في	املفاهيم	التي	يجب	أن	نكوَن	على	 وهي	األمِّ

حذٍر	منها.	
نحن	نأمُل	-إن	شـــاء	الله-	أن	تستمر	األنشطة	
التعليميـــة	واملســـار	التعليمـــي،	ما	بعـــد	الدورات	
الصيفيـــة	ميكـــن	أن	يكـــون	هناك	مســـاٌر	يتلءم	
مـــع	الظـــروف	واملراحل	القادمـــة،	ويلئم	ما	بن	
اجلانب	املدرسي	واجلامعي،	واألنشطة	الداعمة	
واملســـاعدة	واملفيـــدة	واملســـاندة	التـــي	ترتقـــي	
باإلنســـان	في	معارفه،	وفي	علومه،	وفي	أفكاره،	
وفـــي	تصرفاتـــه،	وفي	مســـيرة	حياتـــه،	هذه	هي	

النتيجة:	في	مسيرة	حياته.	
العمليـــة	التعليميـــة	هي	عملية	دائمـــة،	عملية	
	الله	 ـــر	كيف	أنَّ للحيـــاة	بكلهـــا،	نحن	دائماً	ما	نذكِّ
-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	قال	لنبيه	محمد	-صلواُت	
الله	وسلُمه	عليه	وعلى	آِلـه-	وهو	الذي	بلغ	مرتبة	
ا	فـــي	العلوم	واملعـــارف،	إلى	درجة	أنه	 عالية	جّدً
عبَّر	عن	ذلك	بقوله	-صلواُت	الله	وســـلُمه	عليه	
وعلى	آِلـه-:	)أنا	مدينة	العلم(،	مدينة	العلم	رسول	
اللـــه	-َصلَــَواُت	اللِه	َعلَيْــِه	َوَعلَـى	آِلــِه-	الذي	حاز	
واحتـــوى	على	املعارف	العظيمـــة،	هو	الذي	علَّمه	
	ِزْدِني	ِعلًْما{]طه:	من	 الله	أن	يقول:	}َوُقْل	َربِّ
اآلية114[،	هي	مســـيرة	حياة،	مسيرة	التعلم	
هـــي	مســـيرة	حياة،	يبقـــى	اإلنســـان	حريصاً	في	
ُكـــــّل	مراحل	حياته	إلى	أن	يلقى	الله	أن	يكتســـب	
دائمـــاً	املزيـــد	واملزيد	مـــن	املعـــارف	الصحيحة،	
مـــن	الهداية	اإللهيـــة،	من	احلكمـــة	الربانية،	من	
العلـــم	النافع،	ويتعوذ	بالله-	كما	كان	رســـول	الله	
-َصلَـــــَواُت	اللِه	َعلَيْـــــِه	َوَعلَـى	آِلـــــِه-	يتعوذ-	من	
م	 علـــٍم	ل	ينفع،	مـــن	املعـــارف	الضارة	التـــي	تقدَّ
لإلنســـان	حتت	غطاء	أنها	علوم	ومعارف،	ونحن	
نحرص-	دائماً-	على	أن	يتجه	شـــعبنا	العزيز	في	
املعارف	الدينية	واملعارف	الطبيعية،	معارف	بقية	
مجالت	احلياة:	في	الطب،	الفيزياء،	الكيمياء..	
وكل	املعارف	اإلنسانية	التي	تبنى	على	أََسـاٍس	من	
املبـــادئ	والقيم	اإللهية،	حتـــى	تدخل	حيز	احلياة	
علـــى	أََســــاٍس	مـــن	املســـؤولية؛	ليكـــون	اّتجاهنا	
هو	بنـــاء	حضارة	إْســـــَلمية	صحيحـــة،	حضارة	
إْســـــَلمية	مبا	تعنيه	الكلمة،	وفي	اإلْســَلم	وفي	
ــة	اإلْســَلمية	أن	تكوَن	هي	 القــرآن	ما	يهيئ	لأُلمَّ
الرائـــد	احلقيقي	ألســـمى	وأشـــرف	حضارة	في	
الواقع	البشـــري،	هذا	ما	نأمل	أن	نسير	نحوه	إن	

شاء	الله	وبتوفيق	الله	ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى.	
أطلت	كثيراً،	ل	يتســـع	لي	اجملـــال	للتطرق	إلى	
	في	بعض	 الوضـــع	اإلقليمي	واحمللي	والدولي،	ِإلَّ

ا: النقاط	وبشكٍل	مختصر	جّدً
أولً:	في	واقعنا	فـــي	البلد:	جزءٌ	من	صمودنا،	
وجزءٌ	من	ثباتنا،	وجـــزءٌ	من	قوة	موقفنا	عبَّر	عنه	
هذا	النشـــاط	التعليمـــي	الفاعل	والقـــوي،	الذي	
شـــمل	كثيراً	من	احملافظات	واملناطق	بالرغم	من	
ظروف	احلرب	واحلصار،	هذا	جزءٌ	من	الصمود،	
وهذا	الصمـــود	يتجه	نحو	ُكـــــّل	مجالت	احلياة،	
نحن	نأمل	-إن	شاء	الله-	في	ُكــّل	مجالت	احلياة	
أن	يكـــون	اّتجاهنـــا	اّتجـــاه	العمل،	اّتجـــاه	البناء،	
الستمرارية	بشكٍل	صحيح	مهما	كانت	الظروف	
واملعانـــاة،	حتـــى	على	املســـتوى	القتصادي	نحن	
نأمل	-إن	شـــاء	اللـــه-	أن	يكون	هناك	مســـارات	
عمـــل	تنبثق	عن	الرؤية	الوطنية	في	ُكــّل	اجملالت	
القتصاديـــة،	نواجه	بها	التحديـــات،	ونواجه	بها	

العدوان	حتى	في	اجلانب	القتصادي.	
نحـــن	أيضاً	فيما	يتعلق	بالعـــدوان،	بفضل	الله	
-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَــــى-	هنـــاك	صمـــود-	بتوفيق	
اللـــه،	مبعونة	اللـــه،	بنصر	الله-	صمـــود	عظيم،	
والعدّو	هـــو	يعيش	حالة	التخبـــط	والتفكك	يوماً	
بعـــد	يوم،	نحـــن	نأمـــل	أن	تصدق	اإلمـــارات	في	
إعلنها	النســـحاب،	وإن	كانـــت	حاولت	أن	تغّير	
	 حتـــى	العنوان	إلـــى	عنوان	إعـــادة	النتشـــار،	إلَّ
	نصيحتـــي	لإلمـــارات	هـــي	أن	تصـــدق،	هذا	 أنَّ
ملصلحتهـــا	هي،	ملصلحتهـــا	حتى	على	املســـتوى	
ل	خطـــورًة	عليها	على	 القتصادي،	وضعها	يشـــكِّ
املســـتوى	القتصـــادي..	وعلى	ُكــّل	املســـتويات،	
استمرارها	في	العدوان،	واستمرارها	كذلك	في	
ل	خطورًة	عليهـــا،	تتحمل	 الحتـــلل	لبلدنا	يشـــكِّ
هي	مسؤولية	ذلك،	نصيحتنا	لها	أن	تصدق،	وأن	
تكوَن	جادًة	في	هذا	التوّجـه،	إذا	صدقت	واجتهت	
بجدية	فهـــذا	هو	املوقف	الصحيـــح،	الذي	نأمله	
أيضـــاً	من	ُكـــــّل	دول	التحالف	)حتالـــف	العدوان	

على	شعبنا	اليمني	العزيز(.	
	وهـــو	يغـــرُق	أَْكثَـــــَر	فَأْكثَــَر	 النظاُم	الســـعوديُّ
في	هذا	العـــدوان	يجب	عليـــه	أن	يأخَذ	الدرس،	
أن	يأُخـــَذ	العبرة،	أن	يرى	ما	يعيش	هذا	الشـــعب	
مـــن	ثبات	ومتاســـك	وقـــوة	معنوية	هائلـــة؛	ألَنَّها	
تســـتند	إلى	مبادئ،	إلى	قيم؛	ألَنَّـــه	مين	اإليَْمــان	
واحلكمة،	صموده	من	إيَْمــانه،	وثباته	من	إيَْمــانه،	
ومتاســـكه	من	إيَْمــانه،	وقوته	من	إيَْمــانه،	شـــعٌب	
يســـتحيل	أن	يخنع	لغير	الله	-ُسبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	
	الله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	 وأن	يســـتعبده	أحٌد	إلَّ
يجب	على	الســـعودي	أن	يأُخَذ	العبرة،	نحن	اآلن	
في	العـــام	اخلامس	من	العدوان،	بذل	ُكــّل	جهده،	
حلبه	األمريكي	حتى	يكاد	ضرعه	أن	يجف،	عليه	
	فكلمـــا	متـــادى	فـــي	عدوانه	فلن	 أن	يحـــذر،	وإلَّ
نألـــَو	جهداً	فـــي	أن	نعمل	كلما	نتمّكـــن	منه،	كلما	
نســـتطيُعه	من	ضربـــات	موجعة،	ونحـــن	نحذره	
له	هذه	الضربـــات	املوجعة	 وننبهـــه	على	ما	تشـــكِّ
عليـــه	من	تأثير	كبيـــر،	وحتى	على	من	يقف	ورائه	
من	القوى	الدولية	وفـــي	مقدمتها	األمريكي،	من	
أمثال	عملية	التاســـع	في	شـــهر	رمضان	املبارك،	
علـــى	الســـعودي	أن	يأخـــذ	العبـــرة،	وعليـــه	أن	
يدرَك	أن	مصلحتَه	ومصلحـــة	املنطقة	بكلها	هي	
فـــي	الســـلم،	هي	في	الكـــف	عن	العـــدوان،	هي	
فـــي	الســـتقرار،	أما	الســـتمرار	فـــي	العدوان،	
	نحو	 والســـتمرار	فـــي	التصعيـــد،	فلن	يكـــون	إلَّ
املزيد	أيضاً	من	التصعيد	من	جانبنا؛	ألَنَّنا	حينها	
	أن	نتجـــه	نحـــو	التصعيـــد	أَْكثَــر	 ل	خيـــار	لنـــا	إلَّ

فَأْكثَــر	كلما	استمر	العدوان	في	تصعيده.	

على	املســـتوى	الوضع	الداخلي:	ما	حصل	من	
ممارسات	في	عدن	جتاه	بعض	أبناء	احملافظات	
الشـــمالية	وبعـــض	احملافظات،	هذا	هو	يكشـــف	
حقيقـــة	املشـــاريع	األجنبيـــة	فـــي	بلدنـــا،	هـــي	
مشـــاريع	جتزئه	وتفكيك	وبعثرة	وتقسيم	وجتزئة	
واحتـــلل،	هي	مشـــاريُع	تهدُف	إلى	إنشـــاء	حالة	
من	العداوة	والبغضاء	بن	أبناء	شـــعبنا	حتت	ُكــّل	
العناوين:	حتت	العناوين	املذهبية،	حتت	العناوين	
املناطقيـــة،	حتـــت	العناويـــن	العنصريـــة..	حتت	
ُكــّل	العناوين،	وملاذا؟	هل	ملصلحة	هذا	الشـــعب؟	
	 ل،	ليـــس	ملصلحـــة	أي	أحـــد	في	هذا	البلـــد؛	ألَنَّ
مصلحتَنـــا	جميعـــاً	في	هـــذا	البلد	كشـــعٍب	ميني	
ِتنا،	هي	في	تعاوننا،	هي	في	الســـلم	 هي	في	أُخوَّ
واألمن	والستقرار،	هي	في	العيش	بتآٍخ،	بسلٍم،	
بوٍد،	ثم	إن	تلـــك	العناوين	التي	قد	ينطلق	البعض	
منهـــا	ملواقـــف	عدائية	هـــي	عناويـــن	خاطئة،	ل	
يجوز	لك	في	اإلْســـــَلم	أن	تعـــادي	أحداً	ملنطقته	
)ألنـــه	ينتســـب	إلى	منطقـــة	معينـــة(،	أَو	لعنصره	
)ألنـــه	من	ُعنصـــٍر	معن(،	هذا	ل	أََســــاس	له	في	
اإلْســـــَلم	أبداً،	ويجرم	أيضـــاً	حتى	في	القوانن	
ـٌه	 الدوليـــة	واألعراف	اإلنســـانية،	هذا	هـــو	توجُّ
ــــٌه	خاطئ،	ل	إنســـاني،	خارج	حتى	 وحشـــي،	توجُّ
عن	األعراف	اإلنســـانية؛	ولذلـــك	ُكــّل	ما	يحصل	
من	حَتـّركات	سيئة:	إما	حتت	العناوين	التكفيرية	
والداعشـــية،	وإما	حتت	عناوين	معينة	كالعناوين	
املناطقية،	هو	يكشـــف	ما	يريده	احملتّل	األجنبي،	
والعـــدّو	األجنبي،	واملعتـــدي	األجنبي	من	جتزئه	
ألبنـــاء	هـــذا	البلـــد؛	لتســـهيل	الســـيطرة	عليهم،	
لتسهيل	الســـيطرة	عليهم،	يخلق	عندك	نوعاً	من	
احلساســـية	املفرطة	جتاه	أخيك،	ثم	يســـتعمرك	
هو	ويســـتعبدك	هو،	فيأتـــي	البعض	-في	الوقت	
الـــذي	يصبـــح	فيـــه	كارهاً	أشـــد	الكراهيـــة	لكل	
م	 د	اإلماراتـــي	ويعظِّ أبناء	شـــعبه	اليمنـــي-	ميجِّ
اإلماراتي،	وهذا	شـــوهد	حتى	في	بعض	مشاهد	
ـــد	اإلماراتـــي	الذي	 الفيديـــو،	البعـــض	بات	ميجِّ
أتـــى	ليحتل	بلده،	وليســـيطر	عليه	حتـــت	اإلدارة	
األمريكيـــة	واإلشـــراف	األمريكـــي	والبريطاني،	
فيمـــا	هو	بـــات	يكره	أبناء	شـــعبه،	يســـيء	إليهم،	

ويعاديهم،	ويعتدي	عليهم.	
نحن	كشـــعٍب	ننتمي	لإليَْمــان،	لإلْســَلم،	لهذه	
الُهــِويَّة	العظيمة،	يأبى	اللُه	لنا	ذلك،	يأبى	اللُه	لنا	
أن	نبغَض	أحـــداً	ألجل	منطقته،	أَو	ألجل	ُعنصره	
ونســـِبه،	اإلْســـــَلُم	هو	الذي	يجمُعنا،	اإلْســـــَلُم	
هو	الـــذي	يعلُِّمنا	كيـــف	نكوُن،	نعيُش	اإلنســـانيُة	
فـــي	حقيقتها،	فـــي	فطرتهـــا،	فـــي	مبادئها،	في	
ُد	أن	هذا	هو	 أَْخــَلقهـــا	العظيمة،	ولهذا	نحن	نؤكِّ

فضيحة	للعدّو،	وفضيحة	لعملء	العدّو،	فضيحٌة	
لهم،	ويجب	أن	يواجَه	مثل	هذا	التصرف	باإلدانة	
من	اجلميـــع،	وأن	نعزز	في	واقعنـــا	الداخلي	ُكــّل	
	العدّو	كما	هو	يشـــتغل	على	 الروابط	األخوية؛	ألَنَّ
ُكــّل	العناوين،	هو	يســـعى	لســـتغلل	أية	مشكلة	
	أن	تكـــوَن	احلالة	 مهمـــا	كانـــت،	يحـــرص	العـــدوُّ
الســـائدة	فـــي	داخل	الشـــعب	اليمني	هـــي	حالة	
التفـــرق	والتباين	والتباغض،	هي	حالة	املشـــاكل	
	لها،	أن	تقتتل	 واألزمات	التي	ل	حصر	لها	ول	َعدَّ
تلـــك	القبيلة	مع	تلـــك	القبيلة،	وتلك	األســـرة	مع	
تلك	األســـرة،	وذلك	الشخص	مع	ذلك	الشخص،	
أن	يبقـــى	هـــذا	ضـــد	هذا	علـــى	أتفه	األســـباب،	
على	أبســـط	اخللفات،	ويتجه	البعض	جتاه	أية	
إشـــكالية	ليجعل	منهـــا	قضية	ومعركة	ومشـــكلة	
على	الفيس	بوك	ومواقـــع	التواصل	الجتماعي،	
في	الســـاحة،	في	امليدان،	هذا	ليس	من	احلكمة،	
وليس	من	اإليَْمــان،	وليـــس	من	العلم	النافع،	ُكــّل	
املشـــاكل	الداخليـــة	-مهمـــا	كانـــت،	ومهما	كانت	
أســـبابها-	ميكن	أن	تعالج،	وميكـــن	لكل	اجلهات	
املعنيـــة	في	هذا	البلـــد	أن	تتعاون	على	املســـتوى	
الرســـمي	والشـــعبي	ملعاجلتهـــا	بشـــكٍل	صحيـــح	
وبشـــكٍل	بنَّـــاء،	في	مقابل	أن	يكـــون	هناك	حرص	
مـــن	اجلميع	علـــى	الســـلم	واألمن	والســـتقرار	
في	وضعنا	الداخلي؛	كـــي	نتصدى	لهذا	العدوان	
ونحن	نســـتند	إلى	حالة	من	الستقرار	الداخلي،	

ا.	 هذه	مسألة	مهمة	جّدً
فيما	يتعلق	بفريضة	احلج:	لألســـف	الشـــديد	
يعانـــي	أبنـــاء	شـــعبنا	-كمـــا	غيرهم	أيضـــاً-	من	
قوى	العدوان،	من	النظام	الســـعودي	فيما	يضعه	
من	قيود	كبيرة،	وإجراءات	واســـتغلل	سياســـي،	
ــة،	وضد	 واســـتغلل	ســـلبي	للحج	ضد	أبناء	األُمَّ
ــة،	وبالتأكيد	كان	 مـــن	يختلف	معهم	من	أبناء	األُمَّ
لهـــا	تأثير	كبيـــر	على	وضعنا	كشـــعٍب	ميني،	على	
إْمَكـانيـــة	الذهـــاب	لفريضة	احلـــج،	والكثير	من	
النـــاس	ل	ميكنهـــم	ذلك؛	بَســـبِب	موقـــف	النظام	

السعودي	املعادي	لهذا	الشعب	العزيز.	
الســـعودي	 النظـــام	 يراجـــع	 أن	 نأمـــل	 نحـــن	
حساباته	في	أسلوبه	في	التعامل	مع	مسألة	احلج	
	هـــذا	يثبت	يوماً	بعَد	 ومع	البلـــدان	األُْخــَرى؛	ألَنَّ
ســـة،	 يوم	أنَّـــه	ليس	جديراً	بإدارة	املشـــاعر	املقدَّ
كلما	أدخلها	في	حســـاباته	ومواقفـــه،	كلما	أثبت	
أنه	ليـــس	جديراً	بإدارتها،	نحن	نأمـــُل	أن	يراِجَع	
	فلهذا	-مع	طول	الوقت،	مع	تراكم	 حساباته،	وإلَّ
األحداث،	مع	الســـتمرارية	في	هذه	التصرفات	
الســـيئة	وهذا	الســـتغلل	القذر-	لهذا	تأثيرات	
كبيرة	عليه	أمام	الله	-ُســـبْـَحانَـُه	َوتََعالَـى-	وأمام	

ــة	اإلْســَلمية	في	قادم	األيام.	 األُمَّ
	اســـتغلل	فـــي	فريضة	 نحـــن	أيضـــاً	نديُن	أيَّ
احلـــج	لهـــذه	الفريضة	ضد	شـــعبنا	العزيز	وضد	
أمتنا	اإلْســَلمية،	سواًء	خلل	اخلطابات،	ومنها	
اخلطابات	التي	تُلقى	في	املسجد	احلرام،	أَو	في	
عرفات،	وتتبنى	مواقَف	عدائيًة	لشـــعبنا	اليمني،	
أَو	تتبنـــى	تأييـــَد	النظام	الســـعودي	فـــي	مواقفه	
ــة،	وســـعيه	للتطبيع	مع	إســـرائيل	 العدائيـــة	لأُلمَّ
الذي	بات	ينكشـــُف	يوماً	إثَر	يوم	في	ُكــّل	أشكاله:	
السياســـية،	واإلعلمية،	والعســـكرية،	واألمنية،	
	أشـــكال	الســـتغلل	 والقتصاديـــة،	نديـــُن	ُكـــــلَّ
ــة	وملصلحة	 السلبي	لهذه	الفريضة	ضد	أبناء	األُمَّ

أعدائها.	
نكتفي	بهذا	املقدار..	نَْســـَأُل	اللَه	–ُســـبَْحانَــُه	
َوأن	 الطـــلب،	 هـــؤلء	 	 ُكلَّ ـــَق	 يوفِّ أن	 َوتََعالَـــى-	
َقنـــا	وإيَّاُكم	َجميعاً	لنهتـــدَي	بهديه،	أن	يزيَدنا	 يوفِّ
علماً	وحكمًة	ونوراً	وبصائَر،	ونَْســـَألُُه	-ُســـبَْحانَُه	
َوتََعالَى-	أَْن	يَْرَحــَم	ُشْهَداَءنا	األبراَر،	َوأَْن	يشِفــَي	
َج	عـــن	أســـرانا	َوأَْن	يَنُْصَرنَا	 جرحانـــا،	َوأَْن	يفـــــرِّ

َعـاء. بنَْصِرِه..	ِإنَّـُه	َسـِميْـُع	الدُّ
ـَلُم	َعلَـيُْكْم	َوَرْحـَمُة	اللِه	َوبََرَكاتُه.	 َوالَسّ

العدواُن يتخبط ويتفكك مقابل صمود شعبنا العظيم

ال أماَن لإلمارات والسعودية إال بوقف العدوان

النظاُم السعودي يغرق ونحذره وداعميه من ضربات موجعة

خطاب السيد
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ن يمُد  لـه ن قائـل: »طُِجَن ِ لَِّذيـَن يَُقاتَلُوَن 
ِ ْم َ َقِديٌر“،  ِبأَنَُّهْم ُظِلُمون، َوإِنَّ ن لََّه َعَى نرَْصِ
ـا َعَليْلَا نرَْصُ  ون قائـل سـبيانه: »َوَكاَن َحقًّ

نْ ُمْؤِمِلَا“. 
نعم ن يو5 وبعد طن نعتدون عى  ذن ن شعب 
نملظلـو5، ويف ن وقـت ن ـذح آملـون وطوجعـون 
ُكــّل قلـٍب يف  ذن ن بلـد نمللكـوب، عى مدى 
طربع  طعون5 ونصف و ـم يعتدون. يقتلون. 
يدّمـــرون. يَذوُعـون وييـارصون. و ـم 
يوسلـون يف سـفك ن دمـاء ن ربيئـ  من دون 
جنب،  م يرنعون يف حق  ذن ن شعب طي  حرم . 
عـدونن بـه تعدون عـى ُكـّل رشنئع ن غـماء 

وبوحشيته خرقون ُكـّل قوننا نألرض. 
بعدوننهم وحصار م نملغـتمر ونملتونصل 
ون ذح  م يرقبون به يف مؤمٍن إالًّ وال جمً  وبد5 
بـارد يرتكبـون ن ذرنئم ونملذـازر بيق  ذن 

ن شـعب ن صامد نألبي ن شـامخ. 
وَ َكم خاطبهم ن غـيد ن قائد بأن ييفظون 
حـق ن ذـونر، وكـم طنذر ـم وحذر ـم بأن 
يوقفون نزيف ن دماء ن يملي  ويُكّفون عدوننهم 
ويرفعـون حصار م عن  ذن ن شـعب نملؤمن 
ونملكلـو5 ونمُلعانـي و كلهـم  م يعـرون  تلك 
ن خأابات ونإلنذنرنت ن تي طنذر م بها ن غيد 
ن قائـد طح ن تمـا5، و ـم ييملـون تيذيرنته 
عى ميمـل ن ذد، ُمتلاسـا طن  ـذن ن قائد 
ن ُقــْرآني صـادق ن وعد وَرُجل صاحب قول 

وفعل. وكم حذر م ن لاطق ن عغكرح باسم 
ن ذيش ون لذان ن شـعبيّ  بأنهم طن نستمرون 
يف عدوننهـم ونرتكاب جرنئمهم فغـيأا هم 
ن رد وبأنلـا يف مرحل  متقدم  علوننها ن عا 
با عـا طح رضب  برضب  وقصـف بقصف. 
و كن ن عدّو تمادى يف إجرنمه وال زنل يتأاول 
بعدوننـه وحصـاره عى ن شـعب ن يملي من 

دون حغيب طَو رقيب.. 
ن يـو5 جاء م ن رد من حيث  م ييتغـبون 
جـزنء بمـا نقرتفـت طياديهـم ن تـي تلأخت 
با دمـاء ن يمليـ  ن ربيئـ  وبمـا صلعوه من 
مآيس يف  ذن ن بلد وما مارسـوه ويمارسونه 
من ظلم وجـربوت وطغيان بيـق طبلاء  ذن 
ن شـعب نملؤمن نملظلو5. ن يو5 فليذوقون وباَل 
طمر ـم و يأملون كما آملونـا، َو يعلمون طن يمن 
ن يـو5  م يعـد كاألمـ ، فزمـن ن هزنئم قد 
وىل و ـا  و ن شـعب ن يملـي نملؤمن يلترص 
بصمـوده، برسـم معاناتـه ومظلوميتـه إال 
طنـه بمـا ييمله مـن إيَْمـــان وقيـم وبما 
يتمتـع بـه من حريـ  وما يمتلكـه من عزة 
وكرنمـ  بـات ن يـو5 ييّقـــق نالنتصارنت 
 يعيـش زمن ن لـرص بفضل ن لـه ون صمود 
وبفضل ن قيـادة نملبارك  ن يكيمـ  نملتَمثل  
بغـماح  ن غـيد عبدنمللك بدر ن دين ن يواي 
ييفظـه ن لـه وممن  ـم معه مـن ن رجال 
ن صادقا نألطهـار، ونملذا دين نألحرنر من 

 م يف نألسـاس يمثلون سيف بتّار بيد ن قائد 
نملغونر..  ـؤالء نملؤملا رجال ن رجال صلاع 
نملذد ون بأو  ، ومدنرس ن فدنء ون تضيي ، 
من  م  هذن ن وطن ن درع ون غـياج وسـوره 
ن يامي، ومن  م  هذن ن شـعب ن يد ن ضارب  

عى طعدنئه. 
نعـم  يشـفي ن له قلـوب قـو5 مؤملا.. 
كانت تلك ن رضب  ن ييدري  ن با يغتي  ن تي 
آملـت ن عـدّو ونصابتـه يف مقتل بـدك معقٍل 
من معاقل ن لظا5 ن غـعودح رضب  موفق  
سـدد ا ن له ورمى بها ن له عى طيادح جلده 
وطو يائـه حـا قال جل شـأنه »ومـا رميت 
إج رميـت و كـن ن له رمـى“  لـاك يف عمق 
ن غـعودي   ن دمـا5 رشق  ويف  ن عـدّو  طرض 
توجه ن صـاروخ بعيد نملدى ن ذديد دك  دف 

عغـكرح جديد. 
وما حدث  قـوى ن غزو ونالحتـالل وعبيد 
ن خيان  ونالرتزنق يف معغكر ن ذالء بعدن ما 
كان إاّل رسـا   مفاد ا طنـه ال مكان  لغازح 
ونمليتل يف طرضلا و ذن جزنء من باعون نألرض 
وقاتلون مع ن غازح ونمليتل..  كذن سـيكون 
مصر ن غزنة ونمليتلا و و مصر من تذلد 
يف معغـكر م وقاتـل معهـم.. وعليهـم طن 
يفهمون ن درس بأن ن قاصف ون صونريخ بعد 
ن يو5  ـن تكن علهم ببعيد، فهلا ن يمن و لا 

نألحرنر َو لا مقربة ن غزنة. 

وبعـد ننتظـاٍر  ا  ـو ن غأاُء يلكِشـُف 
عـن ن ذيل ن ثا ث مللظوم  صونريخ بركان 
ون تي حط رحا ه طحد صونريخها يف ن دما5 
ن تـي تبعد عن آخر مديل  يف نإلمارنت مئات 

ن كيلو ات. 
صـاروخ بـركان3 ن ـذح يعتـرب إحـدى 
ن صفعـات ن قويـ  ن تـي وجهـت  لعـدو 

ن غعودح ونإلمارنتي يف آن ونحد. 
فـإجن كان ن شـارع ن يملي قـد ج ل من 
قـدرة وتأور ومدى  ـذه نمللظومـ  ن تي 
وصل مدن ا إىل 1300 كم، نا يك عن ن قوة 
ن تدمري  ودقـ  نالسـتهدنف فكيف بدول 
تيا ف ن عدونن ن تي  ـم يعد بمقدور ا إال 
طن تتلقى ن رضبات نملوجع  من ن صونريخ 
ن يملي  ون أرنن نملغـّر وطصبح طقىص رد 
فعـل  ديها  و رشنء نملزيـد من ملظومات 
ن دفـاع نألمريكيـ  ن تـي تفشـل دنئمـاً يف 
ن يفـاظ عى طمـن نململكـ  وتثبت عذز ا 

طما5 ن صونريخ ن يملي . 

ُكلُّ  ـذه نملتغـرنت ون تيـول ن كبـر يف 
مغـار نملعرك  وترجيح كف  ن ردع ون رعب 
 صا ـح ن ذيـش ون لذـان ن شـعبيّ ، فقد 
طصبـح ن قوة ن صاروخي   ـي من يتيكم 
يف نملعركـ  ومغـارنتها وعلـرص نملباستـ  
فيها وتلك ن رسـائل ن تي تصـل إ يه يومياً 
عـرب ن أائرنت نملغـّرة ون صونريخ ن ذكي  
ونضيـ ، وطصبـح ن ذميـع يعـرف طن من 
يملـك زمـا5 نألمـور يف نملعركـ  نآلن  ـو 
ن يملي، فـكل نأل دنف نالسـرتنتيذي  ن تي 
مـا زن ـت يف نأاق نالسـتهدنف وموضوع  
تيـت نملذهر كفيل  بأن تغـرق تلك نملما ك 
وتدمـر نقتصاد ـا يف اـونٍن معـدودٍة، وما 
تلـك ن عمليـات نألخـرة إال نموجج بغـيط 
ملا سـيأتي وسـييل بدول تيا ف ن عدونن 
طن  ـي طرصت عى مونصلـ  عدوننها عى 

ن شعب ن يملي ن بأل. 
رسـائُل ن قوة ن صاروخي   لعدو فهمها 

ن ذميع. 

طو هـا: ن عا با عـا ون بـادئ نظلم وال 
مذال  لمغاوم  عى دماء ن شهدنء. 

اانيها: نين يف خضم ن تصليع ون تأوير 
ن دنئم  لصونريخ ون أائرنت  تصل إ يكم إىل 
طبعد مدى تتصورنه و لغـتهدفكم يف عمق 
مدنكم ن صلاعي  ون تذاري  ون عغكري . 
اا ثهـا: نيـن قـد ن قيلا عليكـم ن يذ  
ون رب ـان وحذرنـا و كلكم تـرصون عى 
بغيكـم وعدوننكم فانتظرون ما يصلكم من 

بأسلا ون لُه  و ن لارُص نمُلعا. 
رنبعهـا: نظرتلا طصبيت طكثر شـمو ي  
ونتغـاعا فيمـا يختـص بأ دنفلـا نملعلل  
فكونـون عـى نسـتعدنٍد فلـن تلذـون مـن 
رضباتلا ال طنتم وال مرتزقتكم يف ن دنخل. 

 ـذه  ـي ن رسـائل ن تي وصلـت  لعدو 
ومرتزقتـه ومـا بعد مـا من وجـع  ي  
كما قبل ون قادمات طعظم فهل سـتلقذكم 
طمريكا؟! ط5 ستلقذون طنفغكم قبل ن هالك 

ن قريب. 

تتكّرُر جرنئُم ن عـدّو جريم  تلو نألُْخَرى 
 م يكتِف ن عدّو بما فعل سـابًقا من جرنئَم 
بشـع  بيق ن شـعب ن يملـي، فا عدو  م 
يـرنِع نألشـهَر ن ُيـُر5َ فَرعـاَن مـا طتـى 
 قصف طو ئك نملظلوما يف سـوق آل اابت 

يف قأابر.. 
 ل ن عدّو يعد ن غـوق مقرنً عغكرياً ط5 

مله تصلع ن أائرنت ونألسلي  ط5 ماجن؟
ن تـي  نالنتهـاكات  ن ذرنئـم وكل  فـكل 
تيصـل بيـق شـعبلا نملظلـو5  ـم ييرك 
طحـد سـاكلاً سـونء ن قلـق ن ـذح تشـعر 
بـه نألمـم نملتيـدة ومذلـ  نألمـن،  كن 
 غـلا معتمدين عليهـم فا لُه  ـو وكيللا 
ونارصنا ورجال ن لـه اابتون يف ُكّل جبه  

ومغتعدون ألي  مونجه  كانت، وسيكون 
ن ـرد قوياً وعغـرنً عـى ُكّل تلـك ن ذرنئم 
ن تي تيصل ون تـي حصلت من قبل، ون لُه 
 ك ومعك يا شـعب ن عزة ون كرنم ، شعب 
نإلباء، شـعب ن صمود، شـعب تتأاير من 
سضبه ُكّل ن شـظايا ن تي سـتصيب ن عدّو 

يوماً ما وتقلبه عى عقبيه. 

ما بعَد ما بعد الرياض  نصُر المؤمنين

هل سينقذون ممالكهم قبل أن تصبَح خاويًة على عروِشها؟!

جرائُم العدّو تتكّرر

صفاء فايع نــوال أحمد

أمل المطهر 

فاطمة أحمد 

رسا ٌ  با غتيٌ  ططلقتها قوتلا ن صاروخي  
من طقىص ن ذلوب عـى ن خارط  )ن يمن( إىل 
طقىص ن ـرشق يف مملكـ  ن عهر ن دمـا5 ن تي 
تُذاور دو   ن كويت، تذاوزت  ذه ن رسـا   
ن عديَد مـن نأل دنف ن تـي كان من نملمكن طن 
تصـل إ يهـا، ملهـا ن رياض نإلمـارنت وقأر 
ون بيريـن،  تكـون نملغـاف  ن تـي وصل بها 
ن صاروخ ن با يغتي ن يملي إىل ن دما5 ُمعاِد ً  
 لمغـاف  ن تي يمكن طن يصل فيها إىل ن كيان 

نإلرسنئيي با ضبط. 
ن يمليـا  رسـا ٌ  حملـت يف جوفهـا نآل5َ 
وحرنتهـم، بل إنها كانت مثقلـً  بدموعهم 
وجرنحاتهـم ن تي تلزف ملذُ خمغـ  طعون5.. 
رسـا ٌ  حملت بدنخلها وجَع حاج يملي ُملع 
من بيت ن له ن يرن5، وتيمل يف جوفها طوجاع 
آالف نألرس نملكلومـ  عـى فقـد طعـز ن لـاس 
إ يها، رسـا ٌ  كان ننفذار ـا بيذم ن صمت 
ن دويل عى طشالء ططفال ن يمن.. رسا ٌ  حملت 
بـا طياتهـا ن علفـونن ون صمـود ن يمانـي 
نألسأورح ن ذح  م يشهد  ه ن تأريخ مثيالً. 
علدمـا شـا دت نملغـاف  ن تـي قأعهـا 
ن صاروخ  يصل إىل  دفه،  م طتذكر حيلها إاّل 
كال5 ن غـيد ن قائد ن ـذح ال يمكن طن يقول إاّل 
حقـاً وال يمكن طن يلأق إاّل صدقاً علدما قال 
جنت مرة: سـتصل صونريخلا ن با غتي  إىل ما 
بعد ن رياض، ونىل ما بعد ما بعد ن رياض، فها 
 ـو ما بعـد ما بعد ن ريـاض يهتز من رضب  
قوتلا ن صاروخي  مخرتقـاً ُكّل ننظم  ن دفاع 
نألمريكي  نملتأـورة )ن باتريوت(.. فهل تدرك 
نآلن دويل  نإلمارنت مدى ن خأر ن ذح وضعت 

نفغها فيه؟ 
جميعلا يعلم طنها با يذـم ن ذح ال تيتاج 
ملـا إاّل صاروخاً ونحـدنً  تلتهي علد ـا طَْكثَر 
مقومـات دويلتها ويلتهي طكرب مصدر  لدخل 
 ديها و ي ن غياح ..  كن دور ا ال شك آٍت، 
فدماء نألبرياء ستالحقها إىل طن تلتهَي وتهلك. 
ن دمـا5 تقع طقـىص رشق ن غـعودي  عى 
ضفاف ميـاه ن خليج وتعد مركـزنً  لرشكات 
نالقتصادي ، كما طن عمالق ن لفط ن غـعودح 
رشكـ  طرنمكـو تتخـذ ملهـا مقـرنً رئيغـياً 
 تصدير ن لفط كانت من )نأل دنف نملرشوع ( 
 قوتلـا ن صاروخيـ   ـذه نملـرة كمـا رصح 
ن لاطـق ن رسـمي  لقـونت نملغـلي  يييـى 

رسيـع. 
باألمـ   فتذكـرت  رسيعـاً  نأليـا5  دنرت 
ن قريب ن لاطق ن غـعودح ن غـابق ن عغرح 
علدما نعلن صعدة ملأق  عغـكري   يكون 
مربرنً  ه وألسـياده  يقتل نملونطلا يف بيوتهم 
و يُدّمـر ن بلي  ن تيتي  بأكملهـا يف ميافظ  
صعدة.. فاسـتهدف ن شـذر ون برش ون يذر 

حيلها. 
 ـا نيـن نآلن قـد قلبلـا مونزيـن نملعرك  
وطصبيت نأل دنف ن دسم   ديهم تيت رحم  
صونريخلا فهـذن فعالً حٌق مرشوع  لا يف ن رد 
عـى جرنئمهـم ون تي كان آخر ا نسـتهدنف 
سـوٍق شـعبي يف آل اابت بمديريـ  قأابر يف 

ميافظ  صعدة. 
نآلن طصبيلـا نيذر ـم ونيـذر ن رشكات 
ن غربيـ  نملتونجـدة يف بلدننهـم، باالبتعاد عن 
ُكّل نأل ـدنف ن عغـكري  نملرشوعـ .. فليـن 
 ـم نونجههـم إاّل بـرشف ملـذ طن بـدطون  م 
باالعتـدنء  م و ـن تعتدح قوتلـا ن صاروخي  
عـى نملونطلـا نآلملـا وال عـى طسـونقهم 
ن شعبيّ ..  كله من حقلا نملرشوع طن نرد عى 
ن بشـع  وحصار م  نعتدنءنتهـم وجرنئمهم 
ن خانـق و يعلـم ن عا ـم نمللافق ن ذح ال شـك 

سيدين  ذه ن عملي  طن ن يرب ِسذال. 
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ُأفقيًا : 
1. ه�ي الح�رب التي تكبّدت فيه�ا الواليات املتحدة 

)119( ألف قتيل و)259( ألف جريح، و)587( أسرياً 

– يدرك.

2. جَمَع�ت – قه�وة – عاصم�ة محافظ�ة أرخبيل 

سقطرى.

3. قواطع يف الفم – إصبع اليد الصغري – متشابهان.

4. مزج – للتأوه – مادة قاتلة.

5. ناموس – يف الصحراء – وجهة نظر.

6. ولد – موارد وخريات باطن األرض وسطحها)م(.

7. نصف كارل – جوهر صلب وش�فاف يصنع من 

الرمال – سَحب – خرب.

8. يف الصورة – عكس ليل.

9. بصق – عقبات وموانع – عائش.

10. اتجاهات – السيطرة والسطوة.

11. خدش نازف – قشور الشجر – ظهر والح.

12. س�يف )مبعث�رة( – ُعمل�ة آس�يوية – لف�ظ 

الجاللة)م(.

13. من اريترييا – يتحرس.

14. اسم والد سيف بن ذي يزن.

َعـُمـوديًا: 
1. قاع�دة رياضية – متطرفون بُغ�اة يمرقون من 

الدين كما يمرق السهُم من الرمية – كثري)م( – للنفي.

2. يتغذى بواسطته الجنني يف بطن أمه.

3. قضيتن�ا األوىل واملركزي�ة – مس�اعدة اآلخري�ن 

واالهتمام بأمرهم.

4. برك�ة وخري – نب�ات بري طي�ب الرائحة يجفف 

ويخلط مع التوابل – جزء منه.

5. جاءت)م( – الجاف)مبعثرة( – بحر.

6. للتعريف – مدينة عىل الس�احل الغربي بدون ال� 

التعريفية.

7. والد – طمع – صوت األلم.

8. أنفه – صوت الذئب – معبود.

9. مديري�ة من محافظة صنعاء – روايس – بس�يط 

وسهل.

10. عافية)م( – مقياس السوائل – هائل)مبعثرة(.

11. مفرد دروس – صايف – حيوان ضخم)م(.

12. متشابهان – رشاقة وخفة حركة – جمع مبنى.

13. من سور القرآن الكريم – مكاسبنا – جوهر.

14. امللك الحم�ريي الذي قاد انقالباً ناجحاً عىل امللك 

أب�ي كرب يعفر احتجاجاً عىل ضع�ف األخري وانبطاحه 

للرومان واألحباش. 

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 مصطفى حطبة

 مجزرة اطفال ضحيان

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
نملفتاح:-  ـو من طصول 

يهودي  من آل مردخاح.
 

1 - طكبادنـا تمـيش عـى 
نألرض.

5 -  رمونات ورناي .
3 -  ُعاب.
  - عهد.

بعـض  تفتقر ـا   -  5
ن بلوك.

6 - ن يرض.

»قانـون طمريكي يغـمح 

بمقاضـات كل من تغـبب 

بأحدنث 11 سـبتمرب وملها 

ن لظا5 ن غعودح«. 

 

)سوننتلامو – ن تعويضات 

 – ملهاتـن   – طمريـكا   –

شـهادنت – دونا د – ترنمب 

 – ضيايـا   – ن ريـاض   –

دعـوى – خزنئن – يفل  – 

تر يون – مال – ريال – نقد 

- رسم

7+5+غ=  3+6+8= إعاقـٌ  حركي ، 
نبـن  1+10+غ+ =  عاملـي،  مـرشوب 

نالبـن، 3+5+8= وشـاح،  +10= آ ـ  
موسيقي .

طدِخـــْل مـرندَف ن كلماِت يف ن ذـدوِل  تيُصَل 
عـى: نسـم ن شـاعر كاتب كلمـات زنمـل »طيور 

نألبابيل«  لملشد رشاد ن خزنن.

العمالق

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا2951
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

ن شاعر ن كبر
 عبدن له ن ربدوني

من قصيدة )برشى ن لبوة(

يا قاتَل الظلم صالت ها ُهنا و ُهنا
فظايٌع أيَْن منها زنُدك الوارى

أرُض الجنوب دياري ْوهَي مْهُد أبي
اح و َسْمَساِر تِئُّ ما بني َسفَّ

اٍن وينهُشها يشدُّها قيد َسجَّ
اِر َسْوٌط.. ويحدو ُخَطاها صوُت خمِّ

تعطي القياَد وزيراً وهو متَِّجٌر
بجوِعها فهو فيها البايع الشاري

فكيف النْت لجالَّد الحمى “َعَدٌن”
اِر؟ َوَكيَْف َساَس ِحَماَها َغْدُر ُفجَّ

1

2

3

   س   

4

5

6

ةيغاطلا1
سيلدت2

دعر3
م

ملق4
يناوث5

ةقيقشلا6

غاأرنضددقا

وويمحووعلن

نااارنيتوت

لجينايعلرى

ضاتلتوكارم

خاداينمانت

زسيضدباهـاي

انارمااممف

ئـتقسلتهـاول

ناردنالشتس

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

اقالخألامراكم1

لتهـمخريذقنور2

قالمعكونيهـاك3

يبللرانيذدبز4

واهـسدنهـمامي5

مونوهـليسف6

بابرابمر7

عنييتيمو8

مادنهـتايلامك9

لجوتمدهـضرحلا10

امنبلرمقاور11

لحريتاسديمد12

حراوجلكرادا13

قيربناكربتهـوف14

نشـُأِب ن كلماِت طسفَل نملوضيَ  با ن قوسـا طُفقياً ورطسياً وُقْأرياً؛  تيُصَل يف ن لهايِ  عى كلم  ن ر نملكوَّن  
ِمْن 15 حرفاً.
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 : متابعات:
يف إطـار تأكيد ـا عـى قدرتهـا عى تأمـا بير 
عمـان ومضيق  رمـز من طي  مخاطـر نو تهديدنت 
طو مياوالت تهريب، إيرنن تعلن عن توقيف سـفيل  
طجلبيـ   تهريب ن لفط يف مياه ن خليج، فيما نعتربت 
طن ن ضغوط نألمريكي  عليها باءت با فشـل، معلل  

نستعدند ا ن تصدح ألح تهديد ألملها.
وطعلن قائد نمللأق  ن ثاني   لقوة ن بيري   يرس 
ن ثـورة نإلسـالمي  ن عميـد رمضان زيرن ـي، طم  
نألحد، عن توقيف سفيل  طجلبي  تيمل 700 ن ف  رت 

من ن وقود نملهرب نألربعاء ن فائت.
وبّا زيرن ي، طن ن غـفيل  كانت قد تلقت ن وقود 
من سـفن طخرى  لقلهـا إىل دول عربيـ  يف ن خليج، 
موضياً طنه تم توقيفها قـرب جزيرة »فاريس« بعد 
ن تلغـيق مع ن غـلأات ن قضائي ، الفتـاً إىل طنه تم 
نعتقال طاقم ن غـفيل  ن با ـغ عدد م 7 طفرند و م 

من نالجانب.
ويف ن غـياق، طكـد طمـا نملذلـ  نألعـى  ألمـن 
ن قومي نإليرنني عي شـمخاني يف مقال نرشه طم  
نألحـد، طن نسـرتنتيذي  طمريـكا يف ممارسـ  طقىص 
ن ضغـوط عى إيـرنن باءت با فشـل، معتـربنً طنه ال 

سـبيل طما5 ن واليات نملتيدة سـوى تلفيذ تعهدنتها 
ونحرتن5 ن يقوق ن قانوني  إليرنن.

وطشـار شـمخاني، إىل طن عـد5 نكـرتنث ن شـعب 
نإليرننـي وصمـوده وتثبيـت دعائـم نقتصـاد ن بالد 
بشـكل مغـتمر وزيـادة ن لشـاطات عـى ن صعـد 
نإلقليمي  ون دو ي  طسـفرت عن إحبـاط ن لهج ن ذح 
يتبعـه ن رئيـ  نألمريكـي دونا ـد ترنمـب وزيـادة 

ن ضغوط ن دنخلي  ون دو ي  عليه”.

إىل ج ك، طكد قائد ن قونت ن ربي  يف ن ذيش نإليرنني 
ن عميـد كيومـرث حيـدرح يف ترصييـات صيفي  
طم  نألحد، طن  دى ن قونت نملغـلي  نإليرنني  ن قدرة 
عـى طن تـرد ردنً حازماً عـى طح تهديـد يف طقل وقت 
ممكن، مبيلاً طن جميع ن قونت تتمتع بأفضل ظروف 
ن ذا زي  ن قتا ي ، مشـرنً إىل طن ن قونت ن ربي  مثل 

باقي ن قونت نملغلي  يف جروة جا زيتها.

 فيما حذرت الخارجية الفلسطينية من تنفيذ سلطات االحتالل مخططات استيطانية شرق القدس

 أعلنت عن إيقاف سفينة أجنبية تهّرب الوقود في مياه الخليج كانت في طريقها لدولة عربية 

عربي ودولي

قوات االحتالل الصهيوني تعتقل عشرة فلسطينيني.. 
ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى 

طهران: اسرتاتيجية أمريكا يف ممارسة الضغوط علينا 
فشلت وسنرد على أي تهديد

 : فلسطين المحتلة
ونصلت قـونُت ن عدو ن صهيوني نعتدنءنِتها عى 
ن فلغـأيليا، طمـ  نألحد، حيـث نعتقلت قونت 
نالحتـالل عـرشة فلغـأيليا خـالل مدن مـات 
ونقتيامـات ملـدن ن ضفـ  ون قـدس، فيمـا جدد 
مغـتوطلون صهايلـ  نقتيا5 نملغـذد نألقىص، 
يف ن وقـت ن ـذح حـذرت ن خارجيـ  ن فلغـأيلي  
من قيا5 سـلأات نالحتالل مـن تلفيذ مخأأات 
نستيأاني  تهدف  تغير ن ونقع ن تاريخي يف رشق 

ن قدس. 
 وقا ت وكا   معا ن فلغـأيلي   ألنباء: إن قونت 
نالحتالل نعتقلت عرشة فلغأيليا يف مديل  ن قدس 

نمليتل  وجلا با ضف  ن غربي . 
وبيلـت ن وكا  ، طن قونت نالحتـالل نقتيمت بلدة 
ن عيغـوي  ومخيم شـعفاط با قـدس نمليتل  وبلدة 

قباطي  يف جلا ونفذت عمليات نالعتقال. 
وتونصل قـونت نالحتـالل ممارسـاتها ن عدونني  
بيـق ن فلغـأيليا مـن خـالل ن تضييـق عليهـم 
ومدن مـ  مدنهـم وقرن ـم وشـن حمـالت نعتقال 
يوميـ  بهـدف تهذر م ونالسـتيالء عـى طرنضيهم 

وتهويد ا. 
ويف ن غـياق، جكـرت وكا ـ  نالنباء ن فلغـأيلي  
وفا، طن مغـتوطلا صهايل  جددون نقتيا5 نملغذد 

نألقىص بيماي  قونت نالحتالل. 
وجكـرت وكا ـ  وفـا طن  8 مغـتوطلاً نقتيمـون 
نألقـىص مـن جهـ  بـاب نملغاربـ  ونفـذون جوالت 

نستفزنزي  يف باحاته. 
ويلفذ نملغـتوطلون ن صهايل  يوميـاً نقتيامات 
نسـتفزنزي   لمغـذد نألقىص نملبـارك بيماي  قونت 
نالحتـالل يف مياو ـ   فـرض طمر ونقـع بخصوص 

تهويد ن ير5 ن قديس ون غيأرة عليه. 

إىل ج ـك، جـددت وزنرة ن خارجي  ن فلغـأيلي  
ن تأكيـَد عى طن ن دعم نألمريكي  غـلأات نالحتالل 
مخأأاتهـا  تلفيـذ  عـى  يشـذعها  ن صهيونـي 
إدنرة  طن  موضيـً   نالسـتيأاني ،  نالسـتعماري  
ن رئيـ  نألمريكـي دونا ـد ترنمـب تيـاول فرض 
نالستيأان كأمر ونقع عى نألرض  ضمان مصا ح 

نالحتالل.
وبيلت ن خارجي  يف بيان، طم  نألحد، نقلته وكا   
وفـا، طن سـلأات نالحتـالل ترع من وتـرة تلفيذ 
مخأأاتهـا نالسـتيأاني   تغير ن ونقـع ن قانوني 
ون تاريخـي ن قائـم يف نألرض ن فلغـأيلي  نمليتل ، 
مشـرة إىل طن ج ـك يرتنفـق مـع تصعيـد مليوظ يف 
عمليات  د5 نمللازل وتخريب نمللشـآت ن فلغأيلي  
يف ن ضفـ  ن غربيـ  نمليتلـ  وخاصـ  رشق ن قدس 
نمليتلـ  ونألسـونر ن شـما ي   تهذر ن فلغـأيليا 

با قوة من طرنضيهم وتهويد ا. 

عنصرية ترامب تلقي بِظاللها على 
المجتمع األمريكي  

20 شخصاً بني قتيل وجريح 
يف إطالق نار بمدينة إل باسو 

األمريكية 
 : متابعات:

نسـتمرنرنً  النفـالت نألملـي يف مـدن ن واليـات نملتيـدة 
نألمريكي  وننتشـار نملتأرفا ن يميليـا، تتزنيد نالعتدنءنُت 
عى نملدنيا يف نملرنكز ن تذاري  ودور ن عبادة ون أرقات دون 
طن تقـدر ن يكومـ  نألمريكيـ  طن تعمل شـيئاً إزنء ن تأرف 
نملتزنيـد وخاص  عقب تويل ن رئيـ  نألمريكي دونا د ترنمب 
إدنرة شـئون ن بـالد ون ـذح يشـذع ويدعـم ن تأـرف ضـد 

نملهاجرين وخاص   عرب ونملغلما. 
وقا ت وكا   فرنن  برس: إن 50 شـخصاً ُقتلون يف حادث 
إطالق نار وقع دنخل مركز تذارح يف مديل  إل باسـو بوالي  
تكغـاس وسـط ن واليات نملتيـدة نألمريكي ، طمـ  نألحد، 
مبيلـ  طن رجل طبيض ططلق ن لار عى نملتغـوقا من سـالح 

رشاش. 
ن ياداـ  تكغـاس ن تـي وقعت تصلـف يف إطـار جرنئم 
ن كرن يـ  ن تي ننتـرشت عى نيو خأر بـا نألمريكيا يف 
ظـل ن توجـه ن علرصح ن ـذح نتخذه ترنمب كمغـار رئييس 
 غياسـاته سـونء دنخل ن واليات نملتيـدة طَو خارجها، إج طن 
ترصيياتـه ن تيريضي  ونزعته ملا يغـمى “ن تفوق ن عرقي 
 لبيـض” عززت بـذور ن تمييـز ن علرصح نملتأصـل طيضاً يف 
ن واليات نملتيدة وسـاعدت عى ننتشاره كما ن لار يف ن هشيم 
 تأمـ  ُكــّل نمليـاوالت ون ذهود ن تي بذ تها نملؤسغـات 
نألمريكي  ن رسـمي  وسر ن رسـمي  عى مـدى عقود  تربئ  

نملذتمع نألمريكي من تهم  ن علرصي . 
وتشـهد ن واليات نملتيدة موج  ونسع  من طعمال ن علف 
وحـوندث إطـالق ن لار ن تـي طصبيت طمرن نعتياديا النتشـار 
اقافـ  ن علـف يف نملذتمـع نألمريكـي كان آخر ـا مقتـل 
شـخصا وإصاب  رشطـي بذروح يف طحـد متاجر ووملارت 

بوالي  ميغيغيبي ن ثالااء نملايض.

صحيفة التايمز 
الربيطانية: األمرية هيا 
رفعت الغطاَء عن قصور 
دبي السرية وفضائحها

 : متابعات:
سـّلأت صييفـ  “ن تايمز” ن ربيأانيـ  يف تقرير مأّول 
 ها، طم  نألحـد، ن ضوَء عى قضي   ـروب نألمرة نألردني  
 يا بلت ن يغـا، من زوجها حاكم دبي ن شـيخ ميمد بن 
رنشد، الفت  إىل طن نألمرة نألردني  ستكون طول شخص يرفع 
ن غأـاء عن قصور دبي ن ري  وفضائيها بشـهادتها طما5 

نمليكم  يف بريأانيا. 
وقا ـت ن صييفـ  يف ن تقرير ن ذح حمل علـونن »معرك  
نمليكمـ  ن عليـا ترفع ن غأاء عـن مملك  ن شـيخ ن ري « 
 لكاتـب بـن: إن قضي  نألمـرة نألردني  رفعـت ن غأاء عن 
“ممارسـات تعـود  لقرون ن وسـأى يف مملكـ  حاكم دبي 

ن ري ”. 
وتغـاء ت ن صييفـ : كيف تدعـو نإلعالنات ن غـياحي  
ن لـاس إىل ن هرب مـن بلدننهم، مـن زحم  ن ييـاة ون عمل، 
 قضـاء إجازتهـم يف دبـي ونالسـتمتاع باألجـونء ن ذميلـ  
ونملشمغـ ، يف حا يبدو من ن صعـب جدن ن هروب من دبي، 

خصوصاً با لغب   لمرطة وطفرند نألرسة نملا ك  يف دبي؟. 
وطشـارت ن صييفـ ، إىل طن  ـروب نألمـرة  يـا ونبلها 
ونبلتهـا تعـد اا ـث حا    روب  لغـاء من قصور ن شـيخ 
ميمد ن فار   نملياط  با ري  يف دبي، وج ك بعد مياو تي 
 روب فاشـلتا من نبلتي ن شـيخ ميمد: ن شـيخ  شمغ  
ون شـيخ   أيفـ ، مؤكدة طن  ـروب نألمرة  يـا يأتي بعد 
نكتشـافها حقائـق مزعذـ  عـن مياو    روب ن شـيخ  

 أيف ، نبل  ن شيخ ميمد من زوجته ن ذزنئري . 
وطوضيـت ن صييف ، ن قضي  نملرفوعـ  يف نمليكم  ن تي 
تألب فيها نألمرة وصاي  عى طبلائها وحمايتهم من ن زونج 
ن قرح، ستكشـف خبايا وطبيع  حياة ن عائل  ن ياكم  يف 

دبي. 

السودان: األطراف السياسية توّقع اإلعالَن الدستوري مع العسكري 
 : متابعات:

وّقعت قوى إعالن ن يري  ون تغير يف ن غودنن، 
ونملذلـ  ن عغـكرح نالنتقـايل، طمـ  نألحد، عى 

نإلعالن ن دستورح. 
وجاء ن توقيع عى إعالن دستورح، طم  نألحد، 
 يمهد ن أريق طما5 تشكيل حكوم  ننتقا ي ، ومن 
نملقرر طن يوقع ن ذانبان بشكل نهائي عى نإلعالن 
ن دستورح يو5 17 طسغأ  حغبما قال ن وسيط 

نإلفريقي حن ن لباد. 

ونقلـت وكا   رويرتز عـن مصادر مألع  عى 
نملفاوضـات با ن ذانبا قو ها، طنه سـيتم يف 18 
طسغـأ  نإلعـالن عن تشـكيل مذل  ن غـيادة 
ن ذح سيدير ن بالد خالل فرتة ننتقا ي  مدتها االث 

سلونت وتؤدح إىل ننتخابات. 
وسـيتم تعيا رئي  ن وزرنء يو5 50 طسغأ  
وستعقد ن يكوم  طول نجتماع  ها يف 58 طسغأ  
كمـا سـيلعقد طول نجتماع مشـرتك بـا مذل  

ن وزرنء ومذل  ن غيادة يف طول سبتمرب. 
ن ثوريـ «  »ن ذبهـ   قا ـت  ن غـياق،  ويف 

ن غـودنني ، بأنها طقصيت من مفاوضات »نإلعالن 
ن دسـتورح« با نملذل  ن عغكرح َوقوى »إعالن 

ن يري  ون تغير«. 
جاء ج ك يف بيـان صادر عن »ن ذبه  ن ثوري «، 
مبيلـ  طنها  م تكـن ممثل  يف جلغـ  نملفاوضات 
ن تي ننتهت ن غبت، إج تم إقصاء مفاوضيها وعد5 

تمثيلهم. 
حـركات  مـن  ن ثوريـ «  »ن ذبهـ   وتتشـكل 
مغـلي ، و ـي ملضويـ  تيـت »تيا ـف نـدنء 
ن غودنن« طحد مكونات قوى »ن يري  ون تغير« . 
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صنعاُء التي بكل حنان كأُمٍّ احتضنت الجميَع دون تمييز، 
وبعيِنها ش�ملتهم، وتح�َت جناَحي ال�ود والرحمة ضمتهم، 
كانت املالذَ اآلِمَن للجميع من مختلف املدن اليمنية، صنعانياً 
أكان أَو تعزي�اً، مأربي�اً أَو عدني�اً، حرضمي�اً أَو صعدي�اً، 

فالجميع عندها )ابن( يحمل اسم اليمن. 
بعك�س بقية املدن اليمني�ة التي غزاها ُمَخّط�ُط العدوان 
القذر يف تمزيق النسيج االجتماعي اليمني، وتمّكن من عقول 
املغفلني منهم، وأصبح مكشوفاً للجميع خاصًة بعد ما رأيناه 
باألم�س من مش�اهَد مؤملٍة ت�ّرف فيها الجنوبي�ون بغباء 
وبكل م�ا تحملُه الُعنريُة واملناطقية م�ن معاٍن قبيحٍة مع 
أبناء املحافظات الش�مالية الذين تم ترحيلُهم قرساً من املدن 

الجنوبية وإحراق أماكن رزقهم. 
ه ري�اح غضبهم باتّج�اه الغازي املحتّل  ب�دالً عن أن تُوجَّ
الذي أذاقهم الذلَّ وجّرعهم ُكلَّ صنوِف التعذيب واإلهانة عىل 
أرضهم وأصبح مكش�وفاً لديهم حقيقتُ�ه الطامعة يف أرض 

الجنوب. 
بالطب�ع ليس فقط الجنوبيون هم من استس�لموا مُلَخّطط 
التمزي�ق والعنرية، فكثريٌ من املدن اليمنية غزتها ريُح هذا 

امُلَخّطط القذر! 
لنأُخذْ عىل سبيل املثال تعز!. 

تعز الت�ي كانت معروفًة للجميع بمدين�ة الثقافة والعلم، 
ولك�ن ربم�ا كانت هي أَْكثَ���َر املدن تأثُّراً بس�موم العدوان 
التي بثها يف عقولهم منذ زمن بعيد وظل يُفّرخ يف أوس�اطهم 
الطائفي�ة َواملناطقية والعنري�ة والتي وجدت لها حاضنًة؛ 
د ألبناء تعز من قبل النظام الس�ابق  بَس�بِب التهميش املتعمَّ
الذي ن�ر الفقر بينه�م وتجاَه�َل مؤهالته�م العلمية التي 

تعطيهم األولوية يف الوظائف الحكومية. 
 فكان�ت الس�عودية ه�ي َم�ن تس�تقطبهم إىل فكره�ا 
وُمَخّططه�ا م�ع الدعم امل�ادي َوفع�الً اس�تطاعت أن تُضمَّ 

بعَضهم تحت جناحها. 
وبالطبع أن�ا ال أتكلم هنا عن الجميع إنما عن البعض من 

أبناء تعز وحتى بعض أبناء بقية املحافظات اليمنية. 
 إىل أن ب�دأت الح�رُب ع�ىل اليم�ن التي أعطته�م الضوَء 
األخرَض يف تنفيذ ُمَخّططهم ليكوَن أول الضحايا هم من أبناء 

تعز وعىل يد أبناء تعز ذاتهم. 
بي�ت الرميمة وبي�ت الجنيد كانوا أول من تجرع س�موم 
الطائفي�ة ع�ىل أيدي أبناء تع�ز الذين ارتكبوا فيه�م أَْكبَ��ر 
املذاب�ح واملجازر، عىل خلفية طائفية بحت�ة، وتم تهجري من 

تبقى منهم قرساً وأصبحت تعز محرَّمة عليهم. 
اآلن بعد ما انكش�فت ورق�ُة العدوان األخ�رية التي راهن 
عليه�ا يف تفكي�ِك َوحدة اليمن وتقس�يمه، هل س�يتنَّبُه أبناُء 
اليمن س�واء باملحافظات الش�مالية أَو املحافظات الجنوبية 

ليعلنوا رفَضهم التقسيَم والتفكيَك؟؟
 وهل س�يحكمون عقولهم َويستخدمون حكمتهم إلفشال 
ه�ذه املؤام�رة الخبيثة وك�رس ُك���ّل األيدي الخبيث�ة التي 

تُنّف��ذ للعدّو مطالبه؟؟

 سندس يوسف األسعد* 
عاٌم مىض على جريمة ضحيان يف 
اليمن والحاُل هو الحال، ما تغيرّ وما 
تبدرّل، فأطفاُل اليمن ما زالوا يرزحون 
يف مرملى نلار السلعودي ومرتزقته. 
عام ملىض عى الفاجعلة، حني صبَّ 
هلؤالء حمم ناِرهلم العدواني، دونما 
أَي وازٍع دينيٍّ لقداسة األشهر الحرم، 
أَي رادٍع إنسلاني، هاتكلني  ودونملا 
ُحرمَة الطفولة وقداستها وطهارتها. 
ملشلاعر  مراعلاًة  اإلدانلات  قلرّلت 
مملكلِة العلدواِن الالإنسلانية، فكان 

الصملُت عربيًّلا ودوليًّلا مخزيلاً ومشليناً.. تجاهل 
وتنلاىس »العلرب« كيف خرجلت صعلدة وصنعاء 
وتعلز والحديلدة، واليمن ُكللللرّ اليمن، برملِة أبيه 
لنلرة ُكللللرّ القضايلا العربية املحقلة. فقد بات 
-ووفًقا لوعاِظ السلالطني- الخلروج عى الويل غيُ 
جائٍز »حتى لو كان يزني ويرشب الخمر عى الهواِء 

مبارشًة«. 
لم تكن تلك املشاهُد املروعة خدًعا سينمائيًة أبدع 
ابتكارها واخراجها فرسلان الخوذ البيضاء يف خان 
شليخون والغوطلة وغيهما. هم أطفلاُل ضحيان 
اليمنيلة، ولهلذا صمُت العالم ويصمت وسليصمت 
أملام جريان دمائهم الطاهرة وأشلالئهم املحرتقة، 

املنصهرة مع هيكِل الحافلة. 
 أطفلاٌل رصدتهلم رادارات اإلرهلاب األمريكلي 
كإرهابيلني، نعم إرهابيني؛ ألَنَّله وقبل انطالقهم إىل 
»معركتهلم« املفرتضة تلك نهللوا بعًضا من تعاليم 
لُره وهابيلُة  اإلسلالم املعتلدل، اإلسلالم اللذي تكفِّ
بني سلعود. أطفاٌل سليكربون ليغدوا كملا آبائهم 

»روافض«، روافٌض آللة القتل واإلجرام. 
أَكثُر من خمسلني بلدراً كانلت أضاحلي اليمِن، 
توزعلوا بني جسلٍد متفحلٍم وآخر مشلوه، لم ترأف 
ببؤسلهم مملكة التكفلي والتوحلش، مملكٌة بات 
ملن ديدِن أغللِب الحكومات االرتهلان لها ولرباميل 
نفظها املمزوجة بدماء نخبِة العرب األقحاح، شعُب 
اليمن البطِل املقاوِم الصامِد املمانع. أطفاُل اليمن يف 
ضحيان وغيهلا درجوا عى أفالِم الدِم الهوليوودية 
العدوانيلة الغاشلمة، أبلدع مخرجوهلا يف ابتلداع 
وتلفيق األكاذيب، وكانت الحبكُة بأن هؤالء الرباعِم 
»يطلقون صواريخ بالستية، يخططون ويرصدون، 

للذون االقتحامات!«.  يحشدون للجبهات وينفرّ
علذًرا أيهلا الحجيُج فلن أبارك لكلم حجكم الذي 
يَسلتثِمُر الوهابي أرباَحُه لقتِل براعم 
اليمِن، لقهِر األمهات واآلباء واألحبة. 
حلجرّ املسللمني الحقرّ واملقبلول، غًدا، 
حني تتحلرُر مكُة من احتلالل هؤالء 
عوائلُد  تسلتثمُر  حلني  السلفاحني، 
الفريضة تلك يف نرش السالِم املحمدي 
والِعلم املحمدي والكرامِة اإلنسلانيِة، 

وكذا يف بناء األمة املحمدية املوحدة. 
على ظهلور أولئك الصبية شلاهد 
ال  الزرقلاء،  األملِم  حقائلَب  العاللُم 
سلالَح وال عبوات وال قذائف. خرجوا 
برحلِة أملٍل تعورّضهم خيبات الطفولة 
ومشلاريع القتلل املتواصلة. لم تشلفع لهم الحرب 
طفولتهلم املهشلمة، فباغتهلم صلاروٌخ أمريكلٌي 
أخرض، بوسِم »السليفني والنخلة«.. أية لعنٍة حلرّت 
بهؤالء ليفرتسلوا طفاًل، صى قبل علروج الحافلِة، 
ونظلراُت الطفوللة واللرباءِة كانت تزهلُر يف وجهِه 

البأس؟!
حجُم الفجوِر العربي لم يعد يطاُق، فجوٌر صورّب 
فوهاِت إجرامه نحلو أطفاِل اليمن األبرياء بدالً عن 
توجيههلا نحو واشلنطن وتلل أبيب. يعلمرّ الصمت 
اترّجلاه جرائلم السلعودي يف اليملن؛ أَلنَّ اليمنيلني 
د عى حسلاب  علررّوا الضميَ العاملي وانحيازه للجالرّ
د رصًرا من امللال الحرام  الضحيلة، المتلالك الجلالرّ
ي بِهلا العيوُن، يف  املنهلوِب، يصكُّ بها األفلواَه ويعمرّ
عاللٍم مكافييلٍّ، تربر فيه الوسليلَة الغايلُة، ويحكم 

فيه الذئاُب وامَلَكَرُة. 
اإلدانلاُت لم ولن تسلعف براعَم اليملن، وتقاريُر 
ر لهلا بأن  النفلاِق والتطبيلِل للن تثلأر الملرأة ُقلدرّ
»األسلود يليُق بها«، يليُق بشلموخها وصربها عى 
الفقد واللوعة والشلهادة. يعجُز اللساُن عن وصِف 
هوِل املشلهد اليمني. مشلهٌد تجلررّد القاتُل فيه من 
ُكلللرّ القيم واملبلادئ والقواعِد األخالقية. يف األمس 
للق شلعُب اليمِن نرُه بنفسِه،  واليوم وحتى يحقرّ
بجهلاِده وصلربِه وتضحياتله، للن يغفلَر التأريُخ 
لجرائِم »محمد بن سللمان باشا السفاح« ولتواطؤ 
الحكرّام واصطفافهم يف خانِة مشلاريع البرتودوالِر 

وصفقاِت قرنِه املخزية. 

* كاتبة لبنانية

ليت ُك��ّل 
املدن كصنعاء

كي ال ننسى أطفاَل ضحيان 
علي المؤيدضحايا الحقد السعودي

ال شك أن البياَن الصادَر عن 
مجللس النلواب يف 13 إبريل 
النقلاَط  وضلع  قلد  2019م 
الحلروف فيملا يُخصُّ  على 
الفاشلل،  سليئون  اجتملاع 
حيث أشلار البيلاُن براحة 
الدسلتورية  املخالفلات  إىل 
املرتتبة  والالئحية  والقانونية 
عى اجتماع علدٍد من النواب 
الخونة يف سليئون، وهي من 
وجهلة النظلر العاملة تعتربُ 
مخالفلاً  جماعيلاً  سللوكاً 
للدستور وقوانني الجمهورية 
اليمنيلة والالئحلة الداخليلة 
للمجللس مع اعتبلاره باطالً 
النعقلاده  رشعيلة  ذي  غلي 
ُمشلياً  العاصملة،  خلارج 
إىل أن الهلدَف ملن االجتملاع 
تحاللف  قلواِت  إدخلال  كان 
وهلذه  اليملن،  إىل  العلدوان 
مخالفٌة دسلتوريٌة تستوجُب 
له الدعلوة  مسلاءلة ملن وجرّ
ونظرّم وحلرض وادرّعى تمثيَله 
للشعب باسم مجلس النواب، 
وبدعوة صلادرة علن رئيٍس 

منتهى الوالية.
وبنلاًء على ما صلدر عن 
إن  القلول  يمكلن  املجللس 
املجللَس يف محصللة البيلان 
قلد أسلقط عضويلَة النواب 
يتحمللون  الذيلن  الخونلة 
مسلئوليَة التداعيات الالحقة 
واإلجلراءات القانونية املبنية 
عى الحلدث واملشلاركة فيه 
وعى مسلتوى ُكلللرّ برملاني 
ظهر خالل التغطية اإلعالمية 
لالجتملاع يف حاللة »تلبلس« 
املخلزي  بالفعلل  رصيحلة 
الذي أسلقط عضويَة الخونة 
إَضاَفلة إىل سقوط الحصانة 
بطبيعلة الحلال كغيها من 
بأعضلاء  املرتبطلة  املزايلا 

املجلس األسوياء. 

سقط 
النصيف


